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The aims of this research were to compare the decision to buy a middle-

class condominium on the Purple Line of the MRT in the Bangkok Area and Nonthaburi 
Area and to study the influence of the decision factors Regarding the decision to buy 
middle-class condominiums on the Purple Line of the MRT in the Bangkok area and 
Nonthaburi area. This research is a combination of both qualitative and quantitative 
research. The research found that was the most influential factors decisions to buy a 
condominium Bangkok area, including material / furniture aspects of this project and 
Nonthaburi area, including the utilities in terms of this project. Bangkok area, choose 
materials / furniture, decorate the room with quality Focus on leading brands Suitable for 
the price and environmentally friendly The Nonthaburi area each project will design 
utilities to facilitate the residents as much as possible. The researcher suggested that 
future research on building condominium in Bangkok, Condominium Operators focused 
on choosing a location next to the train station and the main road with convenient 
transportation and decorating the rooms with quality materials. The Nonthaburi 
Condominium operators should the focus was on project design and rooms. In order to 
be outstanding, design and various areas fit perfectly Including utilities and met the 
above standards of condominiums general. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภมูิหลัง 

มนษุย์เป็นสิง่มีชีวิตท่ีมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องซึง่กนัและกนั และจะอยูร่วมกนัเป็นกลุม่ มี
การเดินทางเพื่อค้นหาแหล่งท่ีตัง้ถ่ินฐานท่ีอยู่อาศยัของตน เม่ือมีท่ีตัง้ถ่ินฐานเป็นหลกัแหลง่แล้ว
มนษุย์จะเร่ิมจดัการกบัสิง่แวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวั  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการด ารงชีพ ได้แก่ 
การสร้างบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย ท าไร่ ท านา เลีย้งสตัว์ เป็นต้น โดยมี กิจกรรมร่วมกัน และพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  เม่ือกาลเวลาผ่านไปมนุษย์มีวิวัฒนาการในด้านต่างๆ คิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนอง ความต้องการและอ านวยความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตของตนเองมากขึน้ การ
สร้างท่ีอยู่อาศัยเป็นเร่ืองหนึ่งท่ีมนุษย์ให้ความส าคัญ มีการพัฒนา และออกแบบ การก่อสร้าง 
เพื่อให้เหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดล้อม  ปัจจุบันนีข้นาดของครอบครัวคนไทยได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจากท่ีเป็นครอบครัวขยายประกอบด้วยคนหลายรุ่นอยู่อาศยัในบ้านหลงั
เดียวกัน  แต่ตอนนีข้นาดของครอบครัวคนไทยเร่ิมเล็กลง มีการอยู่อาศัยเป็นครอบครัวเ ด่ียว
มากกว่าครอบครัวขยาย มีการใช้ชีวิตโสดโดยไม่มีครอบครัวกันมากขึน้  รูปแบบการใช้ชีวิตท่ี
เปลี่ยนแปลงไปของคนยุคนีท้ าให้คอนโดมิเนียมครองใจผู้บริโภคมากกว่าท่ีอยู่อาศัยประเภทอ่ืน 
คอนโดมิเนียมจึงเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ของครอบครัวเด่ียวในปัจจุบนั  

ในปัจจุบันภาพรวมตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความ
รุนแรงในการแขง่ขนัคอ่นข้างสงู จากข้อมูลของศนูย์ข้อมูลวิจัยและประเมินคา่อสงัหาริมทรัพย์ไทย
ภาพรวมธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปี พ.ศ. 2558 ท่ีผ่านมา มีจ านวน
โครงการท่ีเปิดใหม่รวม 385 โครงการ คิดจ านวนหน่วยขายรวมถึง 102,953 หน่วย มีมูลค่ารวม 
416,549 ล้านบาท คิดเพิ่มเป็นร้อยละ 20 จากปี พ.ศ. 2557 และมีราคาขายเฉลีย่ตอ่หนว่ยเพิ่มขึน้
จาก 3.042 ล้านบาท เป็น 4.046 ล้านบาท คิดเพิ่มเป็นร้อยละ 33 จากปี พ.ศ. 2557 โดยกลุม่ท่ีอยู่
อาศยัท่ีเปิดขายมากสดุ คือ คอนโดมิเนียม จ านวน 61,975 หนว่ย คิดเป็นร้อยละ60  จากสดัสว่นท่ี
อยู่อาศัยท่ีเปิดขายทัง้หมดและจากการคาดการณ์  ในปี พ.ศ. 2559 กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลมีโครงการอสงัหาริมทรัพย์รอเปิดตัวอีกจ านวน 334 โครงการ โดยมีสดัส่วนโครงการ
คอนโดมิเนียมเป็นจ านวนมากท่ีสดุ คือ 197 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59 (บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากดั, 2559) ดงัปรากฏในภาพ 
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ภาพประกอบ 1 สดัสว่นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ท่ีรอเปิดตวัใน กทม.และปริมณฑล ปี 2559 
 

ท่ีมา: สยามธุรกิจ (2562). คอนโดฯสายสมี่วงล้นตลาดแนน่! 23 ก.ม.แสนยนิูต/นกัลงทนุ 
 
ส าหรับท าเลท่ีมีโครงการคอนโดมิเนียมนิยมเปิดขายใหม่เป็นจ านวนมากจะอยูต่ามพืน้ท่ี

แนวเส้นทางรถไฟฟ้า หรือบริเวณพืน้ท่ีก าลังมีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายใหม่หรือ
เส้นทางสว่นต่อขยายรถไฟฟา้ ได้แก่ เส้นทางรถไฟฟา้สายสีเขียว สายสมี่วง สายสนี า้เงิน และสาย
สเีขียวเข้ม  โดยข้อมลูจากสยามธุรกิจออนไลน์  ระบุวา่จ านวนซพัพลายคอนโดมิเนียมในเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ตัง้แต่มีการเร่ิมโครงการก่อสร้าง ปี พ.ศ. 2551 จนถึง
ปัจจุบนั มีจ านวนหน่วยขายคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้ามากถึง 40 โครงการ นบัเป็น
จ านวนขายถึง 100,000 หน่วย  โดยเฉลี่ยมีการเปิดขายใหม่ ปีละไม่ต ่ากว่า 10,000 หน่วย 
โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2557 มีซพัพลายคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มขึน้ถึงร้อยละ 117 
จากปี พ.ศ. 2556  

โดยปี 2560 มีคอนโดมิเนียมออกสู่ตลาดกว่า 45,000 ยูนิต ขยายตัวร้อยละ 15 จากปี
ก่อน  แม้ราคาคอนโดมิเนียมจะปรับตัวสูงขึน้แต่ผู้ ซือ้ต่างชาติยังมองว่าราคาคอนโดมิเนียมใน
กรุงเทพมหานครถกูกวา่หลายเมืองในเอเชีย ไม่ได้ด้อยกว่าสิงคโปร์ ฮ่องกง หรือเซี่ยงไฮ้ของจีน จึง
เป็นเหตุผลท่ีผู้ ซือ้ต่างชาติยงัสนใจซือ้อสงัหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร และหวัเมืองใหญ่ของ
ไทยอยา่งตอ่เน่ือง (ดีดี พร็อพเพอร์ตี,้ 2561) คอนโดมิเนียมเป็นท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบใหม่และมีการใช้
งบประมาณท่ีต ่ากว่าการซือ้บ้าน  ทัง้ยงัสามารถเก็บเป็นสินทรัพย์สว่นตวัได้อีก ซึ่งสอดคล้องกับ
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รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเปลีย่นแปลงไปท่ีเน้นการมีครอบครัวขนาดเลก็ มีพืน้ท่ีเหมาะสม การดแูล
รักษาไม่ยุ่งยากเท่ากับบ้าน มีสิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในบริเวณคอนโดมิเนียม และมีความ
สะดวกสบายในการเดินทาง หากกลา่วถึงการเดินทางท่ีสะดวกท่ีสดุในชั่วโมงเร่งดว่นของคนเมือง
คงเป็นรถไฟฟา้  สง่ผลให้เป็นเปา้หมายหลกัในการออกโครงการของผู้ประกอบการอสงัหาริมทรัพย์ 
ซึง่แนวรถไฟฟ้าสว่นต่อขยายและสายใหม่ๆ เช่น สายสีม่วงสายสีเขียวเหนือ-ใต้ สายสีน า้เงินสว่น
ตอ่ขยาย สายสชีมพูและสายสส้ีม เกิดการขยบัขยายออกสูพ่ืน้ท่ีกรุงเทพมหานครชัน้นอกและชาน
เมือง จังหวัดนนทบุรีเป็นอีกจังหวดัหนึ่งท่ีมีพืน้ท่ีติดกับกรุงเทพมหานครมากท่ีสดุ มีการก่อสร้าง
รถไฟฟ้ามหานครสายสมี่วง (สายฉลองรัชธรรม) ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ  เน่ืองจากคนสว่นใหญ่ท่ี
ท างานในกรุงเทพมหานคร นิยมมองหาท่ีอยู่อาศัยในละแวกนี ้ เพราะใกล้กับศูนย์ราชการ 
สถานศึกษา สถานพยาบาล และสถานท่ีท างานท่ีส าคัญอีกมากมาย  อีกทัง้การเดินทางเข้าสู่ใจ
กลางเมืองท่ีคอ่นข้างสะดวกและรวดเร็ว 

ในช่วงก่อนปีพ.ศ. 2552 การพฒันาของอสงัหาริมทรัพย์บนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง
นัน้  จะเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ในแนวราบ ทัง้บ้านและทาวน์โฮมเสียส่วนมาก แต่เม่ือ
โครงการรถไฟฟ้า  เร่ิมก่อสร้าง (จนกระทัง่เปิดใช้งานแล้วในปัจจุบนั) แนวโน้มการพฒันาโครงการ
ในแนวด่ิงอย่างคอนโดมิเนียมก็มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ จากการเติบโตของประชากรเขตปริมณฑล
เพิ่มขึน้ต่อเน่ืองย้อนหลัง 20 ปี เพิ่มเฉลี่ย 21% ส่งผลให้ท่ีอยู่อาศัยแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงมี
แนวโน้มคึกคัก  เน่ืองจากเป็นจุดเช่ือมต่อในรูปแบบวงแหวนขนาดใหญ่ สง่ผลให้ราคาท่ีดินแนว
รถไฟฟ้าสายสีม่วงปรับตวัสงูขึน้เฉลี่ย 41% ในช่วง 5 ปี มีคอนโดมิเนียมเปิดขายอยู่ 56 โครงการ 
จ านวน 69,761 ยูนิต  มียอดขายถึง 91% โดยโครงการท่ีได้รับความสนใจมักตัง้อยู่ไม่เกิน 500 
เมตรจากสถานีรถไฟฟา้ (พลสั พร็อพเพอร์ตี,้ 2561) จากเหตผุลดงักลา่ว ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจ
ท่ีจะศึกษาการเปรียบเทียบปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี งานวิจยันีมุ้่งศกึษากลุม่ตวัอยา่ง
คือ ลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร และลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝ่ัง
นนทบุรี โดยตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ปัจจัยด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของโครงการ ปัจจัยด้านการคมนาคมของโครงการ  ปัจจัยด้านการออกแบบของ
โครงการ ปัจจัยด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ  และปัจจัยด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 
เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายต่างๆ หรือเส้นทาง
การคมนาคมท่ีสะดวกในอนาคตตอ่ไป  
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ ดงันี ้

1. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

2. เพื่อศกึษาอิทธิพลของปัจจัยในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของ
โครงการด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาอิทธิพลของปัจจัยในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของ
โครงการด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ ท่ีต้องการซือ้ในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้สายตา่งๆ  

2. เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจคอนโดมิเนียมสามารถน าข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ ใน
การปรับปรุงและพัฒนาในธุรกิจ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันในการท าตลาดในธุรกิจ
คอนโดมิเนียม 

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดให้กับธุรกิจคอนโดมิเนียมตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้สายตา่งๆ ในอนาคต 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตการวิจัย 
ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าถึงการเปรียบเทียบปัจจัยในการตดัสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี 
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วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีผู้วิจัยศกึษา คือ คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี โดยผู้วิจัยเร่ิมด าเนินการส ารวจและเลือก
คอนโดมิเนียมระดบักลาง  ท่ีมีท่ีตัง้หา่งจากสถานีรถไฟฟ้าไม่เกิน 500 เมตร ทัง้ 2 ฝ่ังจากนัน้ผู้วิจัย
ด าเนินการต่อโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางคอนโดมิเนียมในการศึกษาวิจัยได้มาจ านวน 8 
โครงการ จากคอนโดมิเนียมทัง้หมดท่ีได้ส ารวจ โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการริชพาร์ค 2 แอท โครงการเม
โทร สกาย ประชาช่ืน โครงการศุภาลยั เวอรันด้า  รัชวิภา-ประชาช่ืน และโครงการศุภาลยั วิสต้า 
แยกติวานนท์  

กลุม่ท่ี 2 คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ัง
นนทบุรี  จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน                               
โครงการศภุาลยั เวอรันด้า รัตนาธิเบศร์ โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ และโครงการเซล รัตนาธิ
เบศร์ 

หลงัจากการส ารวจนัน้ผู้วิจยัใช้วิธีการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม โดยใช้การบนัทึก
เร่ืองราว (Anecdotal record) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ทัง้ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี ผลการ
วิเคราะห์จากกการบนัทึกเร่ืองราวจึงท าให้เกิดปัจจัย 6 ด้าน ท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้
ประกอบด้วย 

1) ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 
2) ปัจจยัด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
3) ปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ 
4) ปัจจยัด้านการออกแบบของโครงการ 
5) ปัจจยัด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
6) ปัจจยัด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 
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วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ลกูค้าท่ีตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลกูค้าท่ีตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota 
Sampling) แบ่งกลุม่ตวัอย่างเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 200 ตวัอย่าง และกลุม่ฝ่ัง
นนทบุ รี 200 ตัวอย่าง และขัน้ตอนท่ี 2  ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสม โดยมีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าท่ี
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และ
ลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรีท่ีเต็ม
ใจและสะดวกท่ีจะให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ดังนัน้จึงใช้วิธีการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งจากสตูรไม่ทราบขนาดประชากรโดยก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บัญชา.  2560: 28) ได้ขนาดตัวอย่าง 385 ตวัอย่าง 
และผู้วิจยัส ารองเพื่อปอ้งกนัแบบสอบถามไม่สมบูรณ์เพิ่มเป็นทัง้สิน้ 400 ตวัอยา่ง 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ แบง่เป็นดงันี ้

1.1 ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

1.1.1 ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 
1.1.2 ปัจจยัด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
1.1.3 ปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ 
1.1.4 ปัจจยัด้านการออกแบบของโครงการ 
1.1.5 ปัจจยัด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
1.1.6 ปัจจยัด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 
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2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

2.1 การเลง็เห็นถึงปัญหาหรือตระหนกัถึงความต้องการ 
2.2 การแสวงหาขา่วสาร 
2.3 การประเมินคา่ทางเลอืกก่อนการซือ้ 
2.4 การซือ้ 
2.5 การประเมินทางเลอืกหลงัการซือ้ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม หมายถึง กระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลในการ
เลือกแนวทางปฏิบัติท่ีถูกต้องเหมาะสม หรือพอใจเพื่อท่ีจะได้น าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค์ท่ีต้องการ โดยผา่นกระบวนการ 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือตระหนกั
ถึงความต้องการ การแสวงหาข่าวสาร การประเมินค่าทางเลือกก่อนการซือ้ การซือ้ และการ
ประเมินทางเลอืกหลงัการซือ้ 

2. คอนโดมิเนียม หมายถึง ท่ีอยู่อาศัยท่ีสร้างในแนวด่ิง มีความสูงกว่าแฟลต เป็น
อาคารท่ี มีห้องร่วมกันคือ มีบุคคลหลายๆคนสามารถถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดินผืนเดียวกนั มีลกัษณะ
คล้ายแฟลต เร่ิมตัง้แตห้่องเด่ียวเอนกประสงค์ไปจนถึง 3-4 ห้องนอน ซึง่แต่ละหนว่ยจะมีห้องตา่งๆ 
เช่น ห้องนอน ห้องน า้ห้องครัว ห้องรับแขก อย่างครบถ้วน ตลอดจนห้องท างาน ห้องพักผ่อน
ส่วนตัวด้วย ในอาคาร ชุดจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือทรัพย์สินส่วนบุคคล ได้แก่ ห้องชุด และ
ทรัพย์สินส่วนกลางได้แก่  ท่ี ดิน (ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม7) 

3. คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า หมายถึง คอนโดมิเนียมท่ีมีท าเลท่ีตัง้อยู่
ใกล้ ท่ีตัง้ของสถานีรถไฟฟา้ในระยะทางไม่เกิน 500 เมตร  

4. คอนโดมิเนียมระดับกลาง หมายถึง ท่ีอยูอ่าศยัรูปแบบหนึ่งท่ีก่อสร้างเป็นอาคารสงู
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยมีราคาตัง้แต่ 1.59 ล้านบาท ถึง 2.49 ล้านบาท ซึ่งผู้พัก
อาศยัห้องชุดจะต้องแบ่งปันกรรมสิทธ์ิหรือความเป็นเจ้าของร่วมกับเจ้าของห้องชุดอ่ืนๆ ในพืน้ท่ี
ส่วนกลาง เช่น ทางเดิน บริเวณห้องโถง บันได ลิฟต์ โรงจอดรถ สระว่ายน า้ สนามเด็กเล่น ซึ่ง
เจ้าของห้องทกุคนจะเป็นเจ้าของร่วมตามกฎหมาย ลกัษณะของห้องในอาคารชุดจะเหมือนกบัห้อง
อยูอ่าศยั 
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5. ปัจจัยด้านท าเลที่ตัง้ของโครงการ หมายถึง ต าแหน่งท่ีตัง้ของคอนโดมิเนียมท่ีอยู่
บริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ระยะท่ีสามารถเดินทางได้สะดวก 

6. ปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ หมายถึง แหลง่จับจ่ายใช้สอยบริเวณ
โดยรอบของคอนโดมิเนียม เช่น ร้านสะดวกซือ้, ร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือคอมมนิูตี ้มอลล์ 
ทัง้ท่ีอยูภ่ายในและภายนอกโครงการ 

7. ปัจจัยด้านการคมนาคมของโครงการ หมายถึง การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
และการเดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะทกุรูปแบบ 

8. ปัจจัยด้านการออกแบบของโครงการ หมายถึง รูปแบบของอาคารและห้องพัก
อาศยัท่ีมีขนาดพืน้ท่ีใช้สอยแตกต่างกัน, การจัดวางต าแหน่งต่างๆ รวมถึงทิศทางของอาคารและ
ห้องพกัอาศยั 

9. ปัจจัยด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ หมายถึง มาตรฐานของวัสดุและ
เฟอร์นิเจอร์ท่ีทางคอนโดมิเนียมให้มานัน้ เป็นลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัออกไป 

10. ปัจจัยด้านสาธารณูปโภคของโครงการ หมายถึง ระบบส่วนกลางของ
คอนโดมิเนียมท่ีมีรูปแบบแตกตา่งกนั ทัง้สวนหยอ่ม, สวนสาธารณะ, ห้องออกก าลงักาย, สระวา่ย
น า้ จุดชมวิวตา่งๆ รวมถึงระบบการรักษาความปลอดภยัตา่งๆ  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง การเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ

ฝ่ังนนทบุรี  
 

สมมติฐานของการวจิัย 
1. การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีแตกตา่งกนั 
2. ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้านความอุดม

สมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ / 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
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3. ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ / 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การศกึษาเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตาม

แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครและฝ่ังนนทบุรี” ผู้ วิจัยได้
ท าการศึกษา รวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ประกอบการวิจยั ดงันี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาด 
2. แนวความคิดด้านกระบวนการการตดัสนิใจซือ้ 
3. ความหมาย และประเภทของคอนโดมิเนียม 
4. ข้อมลูการให้บริการของรถไฟฟา้สายสมี่วง 
5. ข้อมลูคอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง  
6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาด 
คอตเลอร์ (Kotler & Keller, 2009) กลา่วว่าสว่นประสมทางการตลาด เป็นเคร่ืองมือทาง

การตลาดท่ีผสมผสานองค์ประกอบทางการตลาดท่ีน ามาใช้เพื่อให้องค์กรหรือบุคคลประสบ 
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และท าให้ตลาดเป้าหมายได้รับความถึงพอใจ ซึ่งส่วนประสมทาง
การตลาดนีป้ระกอบด้วย ขอบเขตหลกั ๆ อยู่ 4 ด้านอนัได้แก่ ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) 
การจดัจ าหนา่ย (Place) และการสง่เสริมการตลาด (Promotion) หรือเรียกโดยทัว่ไปวา่ 4P’s  

ส่วนประสมทางการตลาดอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปัจจัยภายในทางการตลาด หรือ
ปัจจัยทางการตลาด (Internal Marketing Factor หรือ Marketing Factor) ซึ่งเป็นเคร่ืองมือธุรกิจ
ควบคมุได้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลกัษิตานนท์; และ ศภุร เสรีรัตน์, 2550)  

ค านาย อภิปรัชญากุล (2558) กล่าวว่าส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 
4P’s) ถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารทางการตลาด การท่ีจะท าให้การด าเนินงานของธุรกิจ
ประสบความส าเร็จได้ขึน้อยูก่บัการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงของสว่นประสมทางการตลาดให้
เหมาะสมสว่นประสมทางการตลาดประกอบด้วย 

1) ผลิตภณัฑ์ (Product) คือ สินค้า หรือบริการ โดยพิจารณาจากการตลอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า และส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของลูกค้าท่ีพบเห็น ซึง้ลูกค้าจะต้อง
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จ่ายเงิน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน อาจมีตวัตนไม่มีตวัตนก็ได้ โดยทัว่ไปผลิตภณัฑ์สามารถแบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้ (Tangible Product) และผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องไม่ได้ 
(Intangible Product) และนอกจากผลติภณัฑ์หรือบริการแล้ว ยงัรวมถึงเร่ืองตราสนิค้า (Brand) ท่ี
จะมีผลต่อการรับรู้ของลูกค้า ดงันัน้นักการตลาดหรือพนกังานขายจะต้องน าเสนอสินค้าท่ีลกูค้า
สนใจ เพื่อสร้างแรงดงึดดูและกระตุ้นตอ่การตดัสนิใจได้งา่ยขึน้ 

2) ราคา (Price) คือ สิ่งท่ีต้องจ่ายเพื่อแลกมาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการ และความ
เหมาะสมของราคากับคุณคา่ท่ีลกูค้าจะได้รับ เม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่งอ่ืนๆ ก่อนการตดัสนิใจซือ้
สนิค้านัน้ การก าหนดราคานัน้มาจากการก าหนดวตัถปุระสงค์ของการก าหนดราคา 

3) สถานท่ีจัดจ าหน่าย หรือช่องทางในการจัดจ าหน่าย (Place) จะพิจารณาจาก
ความสะดวกและปริมาณของลกูค้า เป็นกระบวนการท่ีน าสินค้าหรือบริการไปสูต่ลาดเพื่อให้ลกูค้า
ได้ บริโภคสินค้า หรือบริการตามท่ีลูกค้าต้องการ ซึ่งหมายรวมถึงท าเลท่ีตัง้ของธุรกิจ ต้องเป็น
ตวัก าหนดกลุม่เป้าหมายท่ีจะเข้าเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์ โดยมีความเก่ียวข้องกับงานของนกัการตลาด
ในการออกแบบและพฒันาระบบการจัดการทางการตลาดให้เหมาะสมกบัตวัสินค้าและกลุม่ลกูค้า
เปา้หมาย 

4) การสง่เสริมการขาย (Promotion) ท าให้เกิดแรงจูงใจในการซือ้สินค้า ใช้เพื่อการ 
ติดต่อสือ้สารทางการตลาด กับผู้มุ่งหวงั ทัง้ในตลาดอุตสาหกรรมและตลาดผู้บริโภคเพื่อเป็นการ
กระตุ้นยอดขายของธุรกิจท่ีเก่ียวข้องในกระบวนการซือ้ โดยใช้สื่อสง่เสริมการขาย (Promotional 
Media) เก่ี ย ว ข้อ งกับสิ่ งพิ ม พ์  การพิ ม พ์ และกระจาย  สื่ อผ่านออนไลน์ เค เบิ ล ที วี  การ
ประชาสมัพนัพนัธ์นอกบ้าน อินเตอร์เน็ต จุดขายหน้าร้าน การจัดการสินค้า การตลาดยุคดิจิตอล  
การประชาสมัพันธ์ในเกม การสาธิตสินค้า การส่งเสริมการขายแบบปากต่อปาก การมีตัวแทน
ผลิตภณัฑ์ เป็นต้น เพื่อสร้างความพึ่งพอใจตอ่ตราสินค้าหรือบริการโดยใช้เพื่อชักจูง (Persuade) 
ให้เกิดความต้องการเพื่อเตือนความทรงจ า (Remine) ในผลิตภณัฑ์รวมไปถึงการ  สร้างความพึง
พอให้เกิดแก่ผู้บริโภค เพื่อหวงัผลให้ผู้บริโภคเกิดการซือ้สนิค้าหรือบริการอยา่งตอ่เน่ือง 

คอตเลอร์; และคนอ่ืนๆ. (Kotler & et al., 2012) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดไว้ว่า หมายถึง ชุดของเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีองค์กรใช้เป็นยุทธวิธีท่ี
ผสมผสานปัจจยัด้านตา่ง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดเปา้หมาย ซึ่งประกอบด้วย 7P 
ดงันี ้  
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1) ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง การรวมกันของสินค้าและการบริการ (ความ
หลากหลาย คุณภาพการออกแบบ คุณสมบติั ตราสินค้า บรรจุภณัฑ์และบริการ) ท่ีองค์กรจัดหา
และน าเสนอไปยงั ตลาดเปา้หมาย   

2) ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินท่ีก าหนดโดยองค์กร โดยท่ีลูกค้าจะต้อง
จ่ายเงิน จึงสามารถเป็นเจ้าของสนิค้าหรือการบริการ   

3) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place or Distribution Channel) หมายถึง สถานท่ีของ
องค์กรซึ่งเป็นท่ีรู้จักของลูกค้าหรือเป็นสถานท่ีในการท ากิจกรรมต่าง ๆ และเป็นการก าหนด
เปา้หมายผู้บริโภค   

4) การสง่เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมท่ีสื่อสารเก่ียวกบัสนิค้าและ
การให้บริการ รวมถึงการโน้มน้าวให้ลกูค้าซือ้สนิค้าหรือบริการ   

5) พนักงาน (People) หมายถึง พนกังานซึ่งเป็นคนท่ีมีปฏิสมัพันธ์โดยตรงระหว่าง 
การบริการและลกูค้า พวกเขาจ าเป็นต้องมีทักษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและทัศนคติท่ีดีใน
การ ท างานเป็นรายบุคคลหรือเป็นทีมท่ีจะสง่ผลท่ีดีท่ีสดุส าหรับลกูค้า  

6) กระบวนการ (Process) หมายถึง กระบวนการสง่มอบสนิค้าหรือบริการท่ีต้องการ
ล าดบั การออกแบบท่ีดีของกระบวนการท่ีมีประสทิธิภาพในการก าหนดเปา้หมายลกูค้า  

7) การน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
หมายถึง สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเป็นท่ีรู้จกัในด้านของภูมิทศัน์บริการ (Service Scape) ซึ่ง
เก่ียวข้องกับการออกแบบท่ีสามารถจับต้องได้ เช่น อาคาร ภูมิทศัน์ การตกแต่งภายใน อุปกรณ์ 
พนกังานและเคร่ืองแบบ เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหลา่นีล้้วนสง่ผลกระทบต่อความพึงพอใจของลกูค้า
และ ผลติภาพ ของการให้บริการ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์; ปริญ ลกัษิตานนท์; และ ศุภร เสรีรัตน์ (2541) ได้สรุป เก่ียวกบัแนวคิด
กลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจการบริการ (Marketing Mixes) ว่าธุรกิจท่ีให้บริการจะใช้สว่น
ประสมทางการตลาด (Marketing Mixes) หรือ 7P’s ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งซึ่งสนองความจ าเป็นและความต้องการของ
มนุษย์ได้ คือ สิ่งท่ีผู้ ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของ
ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ โดยทัว่ไปแล้ว ผลิตภณัฑ์แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือ ผลติภณัฑ์ท่ีอาจจับต้องได้และ
ผลติภณัฑ์ท่ีจบัต้อง ไม่ได้ 

2) ด้านราคา (Price) คือ คณุคา่ผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ลกูค้าจะเปรียบเทียบระหวา่ง
คุณค่า (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการนัน้ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะ
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ตดัสินใจซือ้ เพราะฉะนัน้การก าหนดราคาควรมีความเหมาะสมกับระดับการให้บริการ มีความ
ชดัเจนและงา่ยตอ่ การจ าแนกระดบับริการท่ีตา่งกนั  

3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม ในการน าเสนอบริการให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีผลต่อการรับรู้ของลูก ค้าในคุณค่าและ
คณุประโยชน์ของบริการ ท่ีน าเสนอ ซึ่งจะต้องพิจารณาในด้านท าเลท่ีตัง้ (Location) และช่องทาง
ในการน าเสนอบริการ (Channels) ดงันัน้ สถานท่ีให้บริการต้องสามารถครอบคลมุพืน้ท่ีบริการแก่
กลุม่เปา้หมายให้ได้มากท่ีสดุและค านงึถึงท าเลท่ีตัง้ของคูแ่ขง่ด้วย   

4) ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีมีความส าคญัในการ 
ติดต่อสื่อสารให้ผู้ ใช้บริการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข่าวสารหรือชักจูงให้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม การใช้บริการ โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสื่อสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทาง
การตลาดอาจท าได้4 แบบด้วยกนั ได้แก่ สว่นประสมการสง่เสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือ
ส่วนป ระสม ในการ สื่ อ สาร (Communication Mix) ประกอบ ไป ด้วย  (1) การโฆษณ า 
(Advertising) เป็นการติดต่อสื่อสารแบบไม่ใช่บุคคล โดยผ่านสื่อ ต่าง ๆ และผู้ อุปถัมภ์รายการ
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาท่ีผ่านสื่อ เช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา การ
โฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ (2) การขายโดยพนกังาน (Personal Selling) เป็นการติดตอ่สือ่สาร
ทางตรง แบบเผชิญหน้าระหว่างผู้ ขายและลูกค้าท่ีมีอ านาจในการซือ้ (3) การส่งเสริมการขาย 
(Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรม ทางการตลาดท่ีกระท าการอย่างต่อเน่ือง
นอกเหนือจากการขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณา และ ประชาสมัพันธ์ท่ีจะช่วยกระตุ้นความ
สนใจในการใช้บริการของลูกค้า (4) การประชาสมัพันธ์ (Publicity and Public Relation) เป็น
แผนงาน การน าเสนออย่างต่อเน่ืองเพื่อชักจูงกลุ่มสาธารณะ ให้เกิดความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีดี
ตอ่องค์กร ตลอดจนสร้างภาพลกัษณ์และความเข้าใจอนัดีระหวา่งธุรกิจกบัลกูค้ากลุม่ใดกลุม่หนึง่  

5) ด้านบุคคลากร (People) หรือพนักงาน (Employee) ซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือก
การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างและเหนือคู่
แขง่ขนั เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการตา่ง ๆ ขององค์กร เจ้าหน้าท่ี
ต้องมี  ความสามารถ มีทัศนคติ ท่ีสามารถตอบสนองต่อผู้ ใช้บ ริการ มีความคิดริเร่ิม  มี
ความสามารถในการ แก้ไขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กับองค์กร เพื่อกระตุ้นให้ลกูค้าเกิด
ความตัง้ใจและตดัสนิใจซือ้  
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6) ด้านกระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบติัใน ด้านการบริการท่ีน าเสนอให้กับผู้ ใช้บริการเพื่อมอบการให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว
และท าให้ ผู้ใช้บริการเกิดความประทบัใจ  

7) ด้านการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) 
เป็นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลกูค้าโดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทัง้
ทางด้านกายภาพและรูปแบบการให้บริการ เพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลกูค้า ไม่วา่จะเป็นด้านการแต่ง
กายสะอาดเรียบร้อย การเจรจาต้องสภุาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็ว หรือผลประโยชน์ 
อ่ืนๆ ท่ีลกูค้าควรได้รับ 

จากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (7p) ผู้ วิจัยได้น าบางด้านมาเป็นแนวทาง
ประกอบการสงัเกตในวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย
และช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และด้านลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จึงท า
ให้เกิดปัจจัย 6 ด้าน ท่ีจะน ามาใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วย (1) ปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้
ของโครงการ (2) ปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (3) ปัจจัยด้านการคมนาคมของ
โครงการ (4) ปัจจัยด้านการออกแบบของโครงการ (5) ปัจจัยด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
6. ปัจจยัด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 

 
2. แนวความคิดตัดสินใจซือ้ 

บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ; และคณะ (2541) ได้กล่าวว่ากระบวนการการตัดสินใจซือ้ 
ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคญั 5 ขัน้ตอน คือ  

1) การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) ใน
ขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนแรกของการตัดสินใจ และเกิดเม่ือบุคคลเกิดความรู้สึกในความแตกต่าง
ระหว่างสภาวะท่ีเป็นจริง ความส าคัญของการเล็งเห็นความส าคัญของปัญหา คือ เม่ือความ
ต้องการเกิดการกระตุ้ นให้ต่ืนตัวขึน้มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือความต้องการนัน้เก่ียวข้องกับ
ภาพพจน์ของผู้บริโภคเอง และผู้ ท่ีคาดว่าจะเป็นผู้ซือ้อาจถูกจูงใจด้วยปัจจยัตา่งๆ จากผู้ขายสนิค้า
หรือบริการ นอกจากนัน้ยงัมีอิทธิพลด้านสิง่แวดล้อม ท่ีมีกระทบตอ่ความต้องการของบุคคลด้วย 

2) การแสวงหาข่าวสาร (Search for information) ในขัน้ตอนนีเ้ป็นขัน้ตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูขา่วสาร เพื่อการตดัสนิใจ แสวงหาขา่วสารเป็นขัน้ตอนของการก าหนดทางเลอืก
ในการเลือกซือ้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค การแสวงหาข่าวสารนัน้หาได้จากแหล่งภายนอก 
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และได้รับอิทธิพลของความแตกต่างของบุคคล และอิทธิพลทางด้านสิ่งแวดล้อม โดยส่วนใหญ่
ครอบครัวมกัจะมีอิทธิพลในการแสวงหาขา่วสารด้วยเช่นกนั 

3) การประเมินค่าทางเลือกก่อนการซือ้ (Pre-Purchase Alternative Evaluation) 
เป็นการประเมินในด้านของประโยชน์ทีผู้ บริโภคความหวังว่าจะได้รับและยังเป็นการท าให้
ทางเลอืกของผู้บริโภคแคบเข้ามา เช่น การประเมินในลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีต้องการซือ้ และท า
การเปรียบเทียบกบัราคาแตกตา่งของผลติภณัฑ์และความแตกตา่งของบริการ เป็นต้น 

4) การซือ้ (Purchase) เป็นการได้มาซึ่งทางเลือกท่ีผู้บริโภคนิยม หรือสิ่งทดแทนท่ี
ผู้บริโภคสามารถยอมรับได้ 

5) การประเมินทางเลือกหลงัการซือ้ (Post-Purchase Alternative Evaluation) เป็น
การประเมินความพงึพอใจชองผู้บริโภคหลงัการเลอืกซือ้สนิค้าหรือบริการนัน้ในการเลอืกซือ้สินค้า
หรือบริการของผู้บริโภคนัน้ ผู้บริโภคได้มีปัจจยัซึง่เป็นตวัก าหนดพฤติกรรมในการตดัสนิใจดงันี ้

5.1) ความจ าเป็น (Needs) ความต้องการ (Wants) และความปรารถนา 
(Desire) ของมนุษย์ ซึ่งทัง้ 3 ประการนี ้สามารถทดแทนกันได้ เพราะความจ าเป็นใช้ส าหรับ
พิจารณาเลือกซือ้สินค้าหรือบริการท่ีจ าเป็นในการครองชีพ ส่วนความต้องการนีใ้ช้ส าหรับความ
ต้องการนีใ้ช้ส าหรับความต้องการท่ีสงูขึน้กวา่ความจ าเป็นและความปรารถนาเป็นความต้องการ
ทางจิตวิทยาท่ีสงูสดุ 

5.2) แรงจูงใจ (Motive) คือปัญหาท่ีถึงจุดวิกฤตท่ีท าให้ผู้ บริโภคเกิดความไม่
สบายใจแรงจูงใจจึงเป็นความต้องการ่ีเกิดขึน้สามารถกระตุ้นให้บุคคลค้นหาวิธีมาตอบสนองความ
พึงพอใจโดยแรงจูงใจพืน้ฐานจากความจ าเป็น ดงันัน้ นกัการตลาดจึงมีหน้าท่ีกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดความต้องการซือ้สินค้าหรือบริการ จนกระทัง่ผู้บริโภคเกิดความต้องการจนเข้าสู้จุดวิกฤตท่ีท า
ให้ผู้บริโภคเกิดความไม่สบายใจอย่างรุนแรง ท าให้ผู้บริโภคค้นหาวิธีการตอบสนองความต้องการ
นัน้ๆ  

5.3) บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคล ซึ่งมี
ผลกระทบตอ่การก าหนดรูปแบบในการตอบสนองท่ีไม่เหมือนกัน รวมทัง้ขึน้อยู่กบับุคลิกภาพของ
แตล่ะบุคคลด้วย 

5.4) ทศันคติ (Attitude) เป็นการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อสิงใน
สิ่งหนึ่ง ทัศนคติเป็นสิ่งท่ีน ามาซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภค สิ่งท่ีเข้ามาก าหนดทัศนคติ 3 ประการ คือ
ความรู้ ความรู้สกึ และแนวโน้มของนิสยั และแนวโน้มของนิสยัทัง้ 3 ประการนีเ้ป็นสิง่ท่ีนกักรตลาด
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พยายามท่ีจะเปลี่ยนแปลงโดยผู้ ริโภคคนใดท่ีมีทศันคติตอ่สนิค้าหรือบริการของบริษัท ทางบริษัทก็
พยายามเปลีย่นทศันคติของบุคคลนัน้ให้หนัมาชอบสนิค้าหรือบริการของบริษัทในท่ีสดุ 

5.5) การรับรู้ (Perception) เป็นการท่ีบุคคลเลือกท่ีจะรับและตีความข้อมูลท่ี
ได้รับเพื่อก าหนดภาพท่ีมีความหมายในการตลาด การรับรู้เปรียบเสมือนช่องทางในการท่ีนกัการ
ตลาดจะสร้างภาพพจน์ท่ีดีให้กับตราสินค้า หรือภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กับการบริการ จนผู้บริโภคเกิด
การรับรู้ท่ีดี โอกาสท่ีจะท าให้ผู้บริโภคหนัมาซือ้สนิค้าหรือบริการของบริษัทก็จะงา่ยขึน้ 

5.6) การเรียนรู้ (Learning) เป็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของบุคคล ท่ีเกิด
จากประสบการณ์ของบุคคลเอง ดงันัน้การเรียนรู้จึงประสบการณ์ท่ีบุคคลสะสมไว้ นกัการตลาดจึง
มีหน้าท่ีในการใสป่ระสบการณ์เรียนรู้กบัตราสนิค้าหรือการให้บริการท่ีถกูต้องให้กบัผู้บริโภค  

Orji. and Goodhope. (2013) ได้กลา่วถึง กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ว่าเป็น
กระบวนการเพื่อทราบถึง พฤติกรรมในการซือ้ของผู้บริโภคและปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤตกรรมการซือ้
แล้วการตระหนกัถึงปัญหา การ แสวงหาข้อมลู การประเมินทางเลอืก การซือ้ และการประเมินหลงั
การซือ้ ซึง่การศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค โดยทัว่ไปจะผา่นกระบวนการ 5 ขัน้ตอน 
ดงันี ้ 

1) การรับ รู้ความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลใดรับรู้ถึงความต้องการของตนท่ีอาจเกิดจากสิ่งเร้าภายในตัวบุคคล 
เช่น ความหิวกระหาย บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีการท่ีจะจัดการเพื่อสนองตอบกับสิ่งเร้านัน้ๆหรือเป็น
การรับรู้ ปัญหา (Problem Recognition) การรับรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ เม่ือผู้ซือ้รับรู้ถึงความแตกตา่ง
ระหวา่ง สถานะท่ีปรารถนา และสถานะท่ีเป็นจริง ท าให้เกิดความต้องการในสินค้าและในบางครัง้
บุคคลมี ปัญหาหรือความต้องการแตย่งัไม่ได้รับรู้ถึง ดงันัน้นกัการตลาดอาจจะใช้พนกังานขายการ
โฆษณาและ บรรจุภณัฑ์เพื่อช่วยกระตุ้นการรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา 

2) การค้นหาข้อมลู (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้ นมากพอ 
ผู้บริโภคจะ ด าเนินการกับสิ่งท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุเพื่อให้เกิดความพอใจทนัที เม่ือผู้บริโภครับรู้ปัญหา คือ 
เกิดความ ต้องการผลิตภณัฑ์ในขัน้ท่ีหนึ่งแล้วในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นการค้นหาข้อมูลจากแหลง่ต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้  

2.1) แหลง่บุคคล ได้แก่ ครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน คนรู้จกั เป็นต้น   
2.2) แหลง่การค้า ได้แก่ สือ่โฆษณา พนกังานขาย ตวัแทนการค้า ฯลฯ   
2.3) แหลง่ชุมชน ได้แก่ สือ่มวลชน หนว่ยงานคุ้มครองผู้บริโภค 
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2.4) แหล่งทดลอง ได้แก่ หน่วยงานท่ีส ารวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือ 
งานวิจัย ต่างๆ หรือ การแสวงหาข้อมูล (Information Search) การแสวงหาข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม 
ซึง่การ ค้นหานีส้ามารถแบ่งออกได้เป็น 2แบบ คือ 1) การแสวงหาข้อมลูภายใน (Internal Search) 
การ แสวงหาข้อมลูภายนอก (External Search) เป็นการเก็บข้อมลูจากสิง่แวดล้อม 

3) การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เม่ือได้ข้อมูลแล้ว ผู้บริโภค
จะเกิด ความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ หรือการประเมินทางเลือก  (Evaluation of 
Alternatives) ในการประเมินผลติภณัฑ์ท่ีอยูใ่นกลุม่ทางเลอืกพิจารณาผู้บริโภคจะตัง้เกณฑ์ท่ีใช้ใน 
การเปรียบเทียบ ผลิตภณัฑ์โดยเกณฑ์เหลา่นีจ้ะประกอบด้วยลกัษณะท่ีผู้บริโภคต้องการ (หรือไม่ 
ต้องการ) ผู้บริโภคจะท าการให้ระดบัความส าคญัตอ่เกณฑ์แตล่ะข้อ โดยท่ีลกัษณะบางอยา่งอาจมี 
ความส าคญัมากกวา่ลกัษณะอ่ืนๆ ซึง่ผู้บริโภคอาจใช้เกณฑ์ดงักลา่วในการจดัล าดบั ตรายี่ห้อตา่ง
ใน กลุม่ทางเลอืกท่ีพิจารณา อยา่งไรก็ตามในบางครัง้การใช้เกณฑ์ดงักลา่ว ก็อาจท าให้ผู้บริโภคไม่ 
สามารถตดัสินใจเลือกตรายี่ห้อท่ีจะซือ้ได้ซึ่งถ้าเกิดเหตุการณ์นีข้ึน้ ผู้บริโภคก็ต้องแสวงหาข้อมูล 
เพิ่มเติม  

4) การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) จากการประเมินผลทางเลือก จะช่วยให้
ผู้บริโภค ก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ีเป็นทางเลือก โดยจะเลือกสิ่งท่ีชอบมาก
ท่ีสดุ และปัจจัย ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการประเมินผลพฤติกรรมและการตดัสินใจซือ้ 3 ประการ 
คือ   

4.1) ทศันคติของบุคคลอ่ืน ทศันคติของบุคคลท่ีเก่ียวข้องจะมีผลทัง้ทางด้านบวก
และ ลบตอ่การตดัสนิใจซือ้    

4.2) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีคาดคะเนไว้ก่อนการตัดสินใจซือ้ เช่น คาดคะเนถึง
คณุภาพ และประโยชน์ของผลติภณัฑ์    

4.3) ปัจจยัสถานการณ์ท่ีไม่ได้คด่คะเนไว้ ขณะท่ีผู้บริโภคก าลงัจะตดัสนิใจ อาจมี 
สถานการณ์ท่ีไม่ได้ คาดคะเนเกิดขึน้ซึ่งกระทบต่อผลการตัดสินใจหรือการซือ้ (Purchase) ใน
ขัน้ตอน ผู้บริโภคจะเลอืกผลติภณัฑ์หรือตรายี่ห้อท่ีจะซือ้การเลอืกจะขึน้อยูก่บัผลการพิจารณาท่ีได้
ในขัน้ตอน การประเมินและปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วยการท่ีผลิตภณัฑ์ท่ีจ าหน่ายอาจมีอิทธิพลต่อ
ตรายี่ห้อท่ีซือ้ เช่น ยี่ห้อท่ีได้รับการจัดอันดบัสูงสดุในขัน้การประเมินไม่มีจ าหน่ายผู้บริโภคก็อาจ
เลอืกตรายี่ห้อท่ีอยู ่ในอนัดบัถดัมา  

5) พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้(Post Purchase Behavior) เป็นกระบวนการหลงัการ
ซือ้ และ ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคจะตระหนกัได้ถึงความพอใจหรือไม่พอใจในตวั ผลิตภณัฑ์
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นัน้ๆ ภายหลงั มีการซือ้ผลิตภณัฑ์ไปใช้ แล้วความรู้สกึนีเ้กิดขึน้กับคุณสมบติัของผลิตภณัฑ์และ
ความคาดหวงัของ ผู้บริโภค ถ้าพอใจก็จะซือ้ซ า้ แต่ถ้าไม่พอใจก็จะไม่ซือ้อีก นกัการตลาดจะต้อง
พยายามทราบถึงระดบั ความพอใจของผู้บริโภคภายหลงัการซือ้ หรือเป็นการประเมินหลงัการซือ้ 
(Post-Purchase Evaluation) หลงัการซือ้ผู้บริโภคจะเร่ิมท าการประเมินผลิตภณัฑ์ว่า ผลิตภณัฑ์
สามารถท าหน้าท่ีได้ ตามระดับท่ีคาดหวงัหรือไม่ เกณฑ์ต่างๆ ท่ีใช้ในขัน้ประเมิน ทางเลือกถูก
น ามาใช้อีกครัง้ในขัน้นีผ้ลท่ี ได้ในขัน้นีอ้าจเป็นได้ทัง้ความพอใจ (Satisfaction)และความไม่พอใจ 
(Dissatisfaction)  

คอตเลอร์ (Kotler, 2000) กลา่วว่า วิธีการท่ีผู้บริโภคท าการตดัสินใจประกอบด้วยปัจจัย 
ภายใน คือ แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ บุคลิกภาพและทัศนคติของผู้บริโภค ซึ่งจะสะท้อนถึง
ความ ต้องการ ความตระหนักในการมีสินค้าท่ีให้เลือกหลากหลายกิจกรรมท่ีมีผู้บริโภคเข้ามา
เก่ียวข้อง สมัพนัธ์กับข้อมูลท่ีมีอยู่หรือข้อมูลของฝ่ายผู้ผลิตท่ีให้มา และสดุท้ายคือการประเมินค่า
ของทางเลอืกเหลา่นัน้    

จากแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการการตัดสินใจซือ้ ท าให้ผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษาถึงการ
ตัดสินใจซื อ้ของลูกค้ากลุ่ม เป้าหมาย เพื่ อให้ทราบถึงกระบวนการของการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ได้แก่ การเล็งเห็นถึงปัญหาหรือตระหนักถึง
ความต้องการ การแสวงหาขา่วสาร การประเมินค่าทางเลอืกก่อนการซือ้ การซือ้ และการประเมิน
ทางเลอืกหลงัการซือ้ 

 
3. ความหมาย และประเภทของคอนโดมิเนียม 

3.1 ความหมายของคอนโดมิเนียม 
ค าว่า “คอนโดมิเนียม” เร่ิมติดปากคนไทยในรอบ ทศวรรษท่ีผ่านมา จากความคิดท่ี

ไม่ค่อยมีคนยอมรับในช่วงแรก กลบักลายเป็นจินตภาพใหม่ ส าหรับท่ีอยู่อาศัยซึ่งเข้ามาแทน
บ้านเรือน  ทัง้นีเ้พราะแนวคิดของผู้คนเร่ิมแปรเปลี่ยนตามสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลาท่ีผา่น
มา  และจากความนิยมของผู้ ท่ีมีฐานะดีในตอนแรกไปสูค่วามนิยมของผู้ ท่ีมีรายได้ต ่า ท าให้เกิด
โครงการคอนโดมิเนียม มากขึน้ตามล าดับ ถึงแม้ว่าคอนโดมิเนียมจะเกิดขึน้มากมายก็ตาม แต่
คอนโดมิเนียมก็ถือว่าเป็นของใหม่ส าหรับวิถีชีวิตแบบไทยๆ การเลือกซือ้คอนโดมิเนียมนัน้จะ
แตกต่างกันไปตามจุดมุ่งหมาย ของแต่ละคน บ้างก็ต้องการท่ีอยู่อาศัยใกล้แหล่งงาน บ้างก็
ต้องการท่ีอยู่อาศยัในระดบัราคาท่ีเขาสามารถจะซือ้ได้ และท่ีมากไปกว่านัน้ทุกคนต้องการท่ีอยู่
อาศยั ซึง่ไม่ตา่งไปจากบ้าน ท่ีเคยอยูก่นั 
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“คอนโดมิเนียม” เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามภาษากฎหมายใช้ค าว่า “อาคารชุด” 
หมายถึง “อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกได้เป็นสว่นๆ โดยแตล่ะสว่นประกอบ
ด้วย กรรมสิทธ์ิในทรัพย์สว่นบุคคล และกรรมสิทธ์ิร่วม ในทรัพย์สว่นกลาง” ซึ่งแปลไทยเป็นไทยได้
อีกทีหนึ่งว่า ผู้ มีกรรมสิทธ์ิในอาคารชุด คือห้องชุดท่ีตนเองเป็นเจ้าของอยู่แล้วนัน้ยงัมีทรัพย์สนิท่ีมี
กรรมสทิธ์ิร่วมกันอยูอี่กสว่นหนึ่ง คือทรัพย์สนิสว่นกลาง เช่น ทางเดิน ลิฟท์ ท่ีจอดรถ หรือสระว่าย
น า้ ท่ีอยู่ในอาคารชุดนั่นๆ กรรมสิทธ์ิเหล่านีมี้หลกัฐานการถือครองคือ “นิติกรรมอาคารชุด” ซึ่ง
เปรียบเสมือนโฉนดท่ีดิน  และสามารถใช้ประโยชน์ได้เช่นเดียวกับโฉนดท่ีดินทุกประการ (บริษัท 
ซอฟท์บิส พลสั จ ากดั, 2561)  

3.2 ประเภทของคอนโดมิเนียม 
3.2.1 ตลาดซูเปอร์ ลกัชัวร่ี คือ คอนโดมิเนียมมีราคาเฉลี่ยมากกว่า 250,000 บาท/

ตารางเมตร 
3.2.2 ตลาดลักชัวร่ี คือ คอนโดมิเนียมมีราคาเฉลี่ยระหว่าง 180,000 – 250,000 

บาท/ตารางเมตร 
3.2.3 ตลาดไฮเอนด์ คือ คอนโดมิเนียมท่ีมีราคาเฉลี่ยระหว่าง 100,000 – 170,000 

บาท/ตารางเมตร 
3.2.4 ตลาดคอนโดระดับกลาง คือ คอนโดมิเนียมท่ีมีราคาเฉลี่ยระหว่าง 70,000 – 

100,000 บาท/ตารางเมตร 
3.2.5 ตลาดซิตีค้อนโด คือ คอนโดมิเนียมท่ีมีราคาเฉลีย่ต ่ากว่า 70,000 บาท/ตาราง

เมตร (บริษัท เน็กซสั พรอพเพอร์ตี ้มาร์เก็ตติง้ จ ากดั, 2560)  
 

4. ข้อมูลการให้บริการของรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
4.1 การบริการ  

รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (รถไฟฟ้า MRT) มีเส้นทางการเดินรถรวม
ระยะทาง  23 กิโลเมตร มีสถานีทัง้หมด 16 สถานี เร่ิมจากบริเวณคลองบางไผซ่ึง่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์
ซอ่มบ ารุงรถไฟฟ้า ถนนวงแหวนรอบนอก (ตะวนัตก) กาญจนาภิเษก เลีย้วซ้ายเข้าสูถ่นนรัตนาธิ
เบศร์ ข้ามแม่น า้เจ้าพระยาใกล้สะพานพระนัง่เกล้า ก่อนถึงสีแ่ยกแครายจะเลีย้วขวาไปตามถนนติ
วานนท์เลีย้วซ้ายเข้าสู่ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี ถึงบริเวณแยกเตาปูน มีสถานีเตาปูนเป็นสถานี
เช่ือมตอ่กบัสถานีบางซื่อของรถไฟฟา้มหานครสายเฉลิมรัชมงคล โดยสามารถเปลีย่นเส้นทางจาก
สายสีม่วงไปสายสนี า้เงินได้ท่ีสถานีเตาปนู และในอนาคตจะเช่ือมตอ่กับรถไฟฟา้สายสีน า้เงิน ช่วง
บางซื่อ - ทา่พระ และรถไฟฟา้สายสมี่วง ช่วงเตาปนู – ราษฎร์บูรณะ 
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4.2 เวลาให้บริการ  
วนัจนัทร์ - วนัศกุร์ ตัง้แตเ่วลา 05.30 - 24.00 น. 
วนัเสาร์ - วนัอาทิตย์ และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ ตัง้แตเ่วลา 06.00 - 24.00 น. 

4.3 แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แผนท่ีเส้นทางรถไฟฟา้ 
 

ท่ีมา: (บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด(มหาชน) , 2561). แผนท่ีเส้นทาง
รถไฟฟา้.  (ออนไลน์). 
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5. ข้อมูลคอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
5.1 โครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ (Rich Park 2 @ Taopoon 

Interchange)  
ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
สถานี : เตาปนู 
ระยะหา่งจากสถานี : 60 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
จ านวนอาคาร : 1 อาคาร 
จ านวนชัน้ : 26 ชัน้ 
จ านวนห้อง : 720 ยนิูต และร้านค้า 14 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 734 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
ชัน้ 5 Type A 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
       Type A2 1 Bedroom / 28 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
       Type A4 1 Bedroom / 31 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
       Type B 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
       Type C 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
       Type E 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 19 ยนิูต 
ชัน้ 6 – 25 Type A 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 10 ยนิูต 
              Type A1 1 Bedroom / 29 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
              Type A2 1 Bedroom / 28 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
              Type A3 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
              Type A2 1 Bedroom / 28 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
              Type A4 1 Bedroom / 31 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
              Type B 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
              Type B1 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
              Type C 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
              Type D 1 Bedroom / 21 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
              Type D1 1 Bedroom / 21 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
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              Type E 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 34 ยนิูต 
ชัน้ 26 Type A 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
         Type A1 1 Bedroom / 29 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
         Type B 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
         Type C 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 13 ยนิูต 
ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 2.39 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 50% 

5.2 โครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน (Metro Sky Phachachuen) 
ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั 
สถานี : บางซอ่น 
ระยะหา่งจากสถานี : 200 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
จ านวนอาคาร : 3 อาคาร 
จ านวนชัน้ : อาคาร A 25 ชัน้, อาคาร B 21 ชัน้, อาคาร C 23 ชัน้ 
จ านวนห้อง : อาคาร A 491 ยูนิต, อาคาร B 375 ยูนิต, อาคาร C 480 ยูนิต รวม

ทัง้สิน้ 1,319 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
อาคาร A ชัน้ 1 ร้านค้า / 39.70 – 47.87 / 8 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 8 ยนิูต 
อาคาร A ชัน้ 2 - 11 1 Bedroom / 26.55 – 36.40 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 20 ยนิูต 
อาคาร A ชัน้ 12 - 16 1 Bedroom / 34.19 – 35.80 ตารางเมตร / 15 ยนิูต 
                           1 Bedroom (Moff) / 35.90 – 47.65 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 20 ยนิูต 
อาคาร A ชัน้ 17 - 24 1 Bedroom / 34.19 – 35.60 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
                           1 Bedroom (Moff) / 35.90 – 47.65 ตารางเมตร / 18 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 20 ยนิูต 
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อาคาร B ชัน้ 7 - 21 1 Bedroom / 26.55 – 35.67 ตารางเมตร / 23 ยนิูต 
                              2 Bedroom / 45.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 25 ยนิูต 
อาคาร C ชัน้ 1 ร้านค้า / 24.71 / 1 ยนิูต 
                 1 Bedroom / 24.71 – 33.27 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 21 ยนิูต 
อาคาร C ชัน้ 2 1 Bedroom / 24.47 – 33.27 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
                    2 Bedroom / 43.40 – 45.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 22 ยนิูต 
อาคาร C ชัน้ 3 - 8 1 Bedroom / 24.71 – 33.27 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
                        2 Bedroom / 43.40 – 45.10 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 23 ยนิูต 
อาคาร C ชัน้ 9 – 12 1 Bedroom / 24.87 – 33.35 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
                           2 Bedroom / 43.56 – 45.17 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 23 ยนิูต 
อาคาร C ชัน้ 14 - 15 1 Bedroom / 24.87 – 33.35 ตารางเมตร / 21 ยนิูต 
                           2 Bedroom / 43.56 – 45.17 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 22 ยนิูต 
อาคาร C ชัน้ 16 - 22 1 Bedroom / 24.87 – 33.35 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
                           2 Bedroom / 43.56 – 45.17 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 23 ยนิูต 
ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 2.45 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 36% 

5.3 โค รงการศุภ าลั ย  เวอ รัน ด้ า  รัช วิภ า  - ป ระช า ช่ืน  (Supalai Veranda 
Ratchavipha - Prachachuen)  

ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
สถานี : บางซอ่น 
ระยะหา่งจากสถานี : 250 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
จ านวนอาคาร : 1 อาคาร 
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จ านวนชัน้ : 29 ชัน้ 
จ านวนห้อง : 1,705ยนิูต และร้านค้า 26 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 1,731 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
ห้องสตดิูโอ / 31.50 – 33.00 ตารางเมตร 
1 Bedroom / 42.50 – 45.00 ตารางเมตร 
2 Bedroom / 65.50 – 70.50 ตารางเมตร 
ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 1.89 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 50% 

5.4 โครงการศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ (Supalai Vista Tiwanon)  
ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
สถานี : แยกติวานนท์ 
ระยะหา่งจากสถานี : 200 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
จ านวนอาคาร : 1 อาคาร 
จ านวนชัน้ : 34 ชัน้ 
จ านวนห้อง : 646 ยนิูต และร้านค้า 6 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 652 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
ชัน้ 8 Studio / 33.50 - 34 ตารางเมตร / 10 ยนิูต 
       1 Bedroom / 47.00 – 48.50 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
       2 Bedroom / 68.00 – 81.50 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 19 ยนิูต 
ชัน้ 9 – 33 Studio / 33.50 - 34 ตารางเมตร / 12 ยนิูต 
              1 Bedroom / 47.00 – 48.50 ตารางเมตร / 8 ยนิูต 
              2 Bedroom / 68.00 – 81.50 ตารางเมตร / 4 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 24 ยนิูต 
ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 1.85 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 60%  

5.5 โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย - งามวงศ์วาน (Supalai Park Khaerai - 
Ngamwongwan) 

ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
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สถานี : ศนูย์ราชการนนทบุรี 
ระยะหา่งจากสถานี : 130 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
จ านวนอาคาร : 1 อาคาร  
จ านวนชัน้ : 34 ชัน้ 
จ านวนห้อง : 697 ยนิูต และร้านค้า 12 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 709 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
ชัน้ 6 Studio Room / 31.00 – 32.00 ตารางเมตร / 5 ยนิูต  
       1 Bedroom / 45.50 – 52.00 ตารางเมตร / 10 ยนิูต 
       2 Bedroom / 57.00 – 72.00 ตารางเมตร / 7 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 22 ยนิูต 
ชัน้ 7 - 33 Studio Room / 31.00 – 32.00 ตารางเมตร / 5 ยนิูต  
              1 Bedroom / 45.50 – 52.00 ตารางเมตร / 13 ยนิูต 
              2 Bedroom / 57.00 – 72.00 ตารางเมตร / 7 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 25 ยนิูต 
ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 1.98 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 60%  

5.6 โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (Supalai Veranda Rattanathibet) 
ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   
สถานี : บางกระสอ 
ระยะหา่งจากสถานี : 380 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
จ านวนอาคาร : 1 อาคาร  
จ านวนชัน้ : 33 ชัน้ 
จ านวนห้อง : 1,054 ยนิูต และร้านค้า 12 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 1,066 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
Studio Room / 30.00 – 31.50 ตารางเมตร / n/a 
1 Bedroom / 45.00 – 47.50 ตารางเมตร / n/a 
2 Bedroom / 62.00 – 74.00 ตารางเมตร / n/a  
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ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 1.63 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 60% รวมจอดซ้อนคนั  

5.7 โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ (A Space Me Rattanathibet) 
ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   
สถานี : แยกนนทบุรี 1  
ระยะหา่งจากสถานี : 300 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
จ านวนอาคาร : 1 อาคาร  
จ านวนชัน้ : 22 ชัน้ 
จ านวนห้อง : 400 ยนิูต และร้านค้า 5 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 405 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
ชัน้ 5 1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 24 ยนิูต 
        1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 26 ยนิูต 
ชัน้ 6 - 17 1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 24 ยนิูต 
                1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 26 ยนิูต 
ชัน้ 18 1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 17 ยนิูต 
          1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 19 ยนิูต 
ชัน้ 19 1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 9 ยนิูต 
          1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 
ชัน้ 20 - 22 1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 9 ยนิูต 
                 1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 
ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 1.69 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 40% รวมจอดซ้อนคนั  

5.8 โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) 
ช่ือบริษัทก่อตัง้ : บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน)  
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สถานี : สะพานพระนัง่เกล้า  
ระยะหา่งจากสถานี : 450 เมตร 
ประเภทคอนโดมิเนียม : คอนโดมิเนียมสงูน้อยกวา่ 8 ชัน้ (Low Rise) 
จ านวนอาคาร : 8 อาคาร  
จ านวนชัน้ : 8 ชัน้ 
จ านวนห้อง : 570 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 570 ยนิูต 
ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้ :  
ชัน้ 2 - 6 1 Bedroom / 30.00 – 32.00 ตารางเมตร / 9 ยนิูต 
             2 Bedroom / 51.00 – 53.00 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 
ชัน้ 7 - 8 1 Bedroom / 30.00 – 32.00 ตารางเมตร / 7 ยนิูต 
              2 Bedroom / 51.00 – 53.00 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
            Duplex Room / 49.00 – 52.00 / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 
ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั : 1.75 ล้านบาท 
จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 48% รวมจอดซ้อนคนั 

 
6. งานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

กิตติคม พจนี (2561) ได้กล่าวในบทความเร่ือง 10 ปัจจัยในการเลือกซื อ้ บ้าน 
คอนโดมิเนียมของคนยุคปัจจุบัน ไว้ว่า ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ บริโภค (Consumer 
Sentiment Survey)  ในช่วงคร่ึงหลงัของปี 2560 ส าหรับการเลือกท่ีอยู่อาศัยของคนสว่นใหญ่ใน
ปัจจุบันว่าให้ความส าคญักับอะไรมากท่ีสดุ โดยได้สรุปเป็น 10 อันดับ จาก 17 อันดบั โดยเรียง
จากปัจจัยท่ีคนเลือกมากท่ีสุดไปถึงน้อยท่ีสุด (1) ท าเล โดยส่วนใหญ่มีการเลือกท่ีอยู่อาศัยให้
เหมาะกบัวิถีชีวิตมากกว่าท าเลท่ีมีความเจริญสงูอยา่งในเมือง คนสว่นใหญ่จึงเลอืกท่ีอยูอ่าศยัจาก
ท าเลโดยอ้างอิงราคาเป็นหลกัด้วย ปัจจุบันเห็นโครงการใหม่ๆ ถูกปักหมุดบนพืน้ท่ีใกล้ทางด่วน
หรือไม่ไกลจากรถไฟฟ้า เช่น โครงการตามรถไฟฟ้าสายสีม่วง (2) ศักยภาพท าเลในอนาคต 
ปัจจุบนัคนสว่นใหญ่เร่ิมมองหาท าเลท่ีคุ้มค่าตอ่การอยู่อาศยั และเลือกท าเลท่ีในอนาคตมีโอกาส
จะถูกพัฒนาสงู (3) ความปลอดภัยบนพืน้ท่ี ปัจจุบันพืน้ท่ีในการพัฒนาถูกขยายเพิ่มไปยงัชาน
เมืองมากขึน้ เน่ืองจากพืน้ท่ีดินมีราคาถูกมากกว่าในเมือง และยงัมีโอกาสเช่ือมตอ่ไปสูต่ัวเมืองได้
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งา่ย ราคาของท่ีอยูอ่าศยัชานเมืองจึงถกูกวา่ ท าให้ผู้ซือ้ต้องให้ความส าคญักับราคาด้วย หากราคา
ถูก อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยในพืน้ท่ีท่ีอยู่อาศยั (4) ราคา เป็นเร่ืองของความคุ้มค่าในการอยู่
อาศยั คนสว่นใหญ่ยอมจ่ายเงินในราคาท่ีแพงกวา่ เพื่อให้ได้ความสะดวกสบายคุ้มคา่กว่า (5) การ
เข้าถึงระบบขนสง่สาธารณะท่ีหลากหลาย สิง่เหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญัในการด ารงชีวิตของคนท างาน
และต้องการเช่ือมต่อไปยังสถานท่ีส าคัญต่างๆ (6) ดีไซน์ท่ีอยู่อาศัย คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันให้
ความส าคญักบัดีไซน์ของท่ีอยูอ่าศยัมากกวา่พืน้ท่ีใช้สอยภายใน และด้วยยคุสมยัท่ีเปลีย่นไปก าลงั
บ่งบอกว่าภาพลกัษณ์นัน้สามารถสร้างทัศนคติท่ีดีต่อการอยู่อาศัยได้ (7) พืน้ท่ีใช้สอยของท่ีอยู่
อาศัย คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับข้อนี ้โดยเฉพาะกลุ่มผู้ บริโภคท่ีก าลังวางแผนอนาคต
ครอบครัวหรือคิดท่ีจะมีลกู จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีควรเลือกท่ีอยู่อาศัยให้สามารถรองรับการอยู่อาศัย
ของลกูหลานในอนาคตได้ (8) ความสามารถทางการเงินในการเลือกซือ้ท่ีอยู่อาศยั (9) สิ่งอ านวย
ความสะดวกในโครงการ (10) ใกล้ชิดรถไฟฟา้  

สภุาวรรณ ฤทธิเดช (2560) ได้กลา่วในบทความเร่ือง เคลด็(ไม่)ลบั เลือกซือ้คอนโดยงัไง
ให้โดนใจไม่ผิดหวงั ไว้ว่า (1) เลอืกซือ้คอนโดมิเนียมจากท าเลท่ีโดนใจ ควรพิจารณาก่อนคิดจะซือ้
คอนโดมิเนียมว่าจุดประสงค์ในการเลอืกซือ้คอนโดมิเนียมจะเป็นสิ่งก าหนดท าเลท่ีตัง้ของโครงการ
ท่ีต้องการได้ เช่น การเลือกซือ้คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้าถือเป็นทางเลือกท่ีเหมาะส าหรับคนท่ี
ท างานในเมือง แตถ้่าซือ้คอนโดมิเนียมส าหรับเพื่อการลงทนุปลอ่ยเช่า หรือเก็งก าไร ควรเลอืกท าเล
ในโซนท่ีมีศกัยภาพในการเจริญเติบโต เช่น เป็นคอนโดมิเนียมติดรถไฟฟ้า ติดถนนใหญ่ ใกล้ทาง
ด่วน เป็นต้น ท าเลเหลา่นีเ้ป็นท าเลท่ีผู้ซือ้หมายตา ท าให้ได้ผลตอบแทนสงู และปลอ่ยเช่าได้งา่ย 
(2) สภาพแวดล้อมมีผลต่อการเลือกซื อ้คอนโดมิ เนียม ต่อเน่ืองจากเร่ืองท าเลท่ีตัง้ของ
คอนโดมิเนียม สภาพแวดล้อมท่ีดียอ่มเป็นคอนโดมิเนียมท่ีนา่อยูอ่าศยั หากต้องการซือ้ลองส ารวจ
วา่ พืน้ท่ีบริเวณนัน้เปลี่ยวอนัตรายเกินไปหรือไม่ อยู่ใกล้กับห้างสรรพสนิค้า หรือใกล้แหลง่จับจ่าย
ใช้สอยหรือไม่ นอกจากนัน้ต้องดูว่าเป็นแหลง่ชุมชนท่ีมีโรงเรียน สถานพยาบาล สถานท่ีราชการ 
หรือใกล้กับบริษัทต่างๆ มาก-น้อยเพียงใด ปัจจัยเหล่านีต้่างส่งผลท าให้คอนโดมิเนียมเป็นท่ี
ต้องการซือ้ หรือต้องการเช่าทัง้สิน้ (3) สิ่งอ านวยความสะดวกภายในคอนโดมิเนียม ควรท่ีจะ
เล็งเห็นถึงความส าคญักับพืน้ท่ีสว่นกลาง ซึ่งหลกัๆ ได้แก่ สระว่ายน า้ ฟิตเนส พืน้ท่ีสีเขียว แต่ถ้า
คอนโดมิเนียมหรูมักมีพืน้ท่ีสว่นกลางให้มากขึน้ รวมถึงการดูกฎระเบียบท่ีทางนิติบุคคลตัง้ไว้ซึ่ง
เป็นเร่ืองท่ีนา่สนใจ เพราะพืน้ท่ีสว่นกลางเป็นสิง่ท่ีคนในคอนโดมิเนียมต้องใช้สอยร่วมกนั (4) ก่อน
เลือกซือ้คอนโดมิเนียม ให้วางแบบห้องไว้ในใจ คอนโดมิเนียมสมัยนีท้ าแบบห้องมาให้เลือก
หลากหลาย ทัง้ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอนและแบบห้องดูเพล็กซ์ (Duplex) พืน้ท่ีใช้สอยของห้องแต่
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ละแบบมีความแตกตา่งกันอยา่งเห็นได้ชัด นอกจากนัน้ควรดกูารวางฟังก์ชนัภายในห้องด้วยว่า มี
ความเหมาะสมและสะดวกสบายส าหรับการอยู่อาศัยด้วยหรือไม่ (5) การตกแต่งห้องของ
คอนโดมิเนียม เป็นสิง่สดุท้ายท่ีต้องตรวจดู ซึ่งเร่ืองนี  ้มีผลตอ่งบประมาณในการซือ้คอนโดมิเนียม 
การตกแต่งห้องท่ีทางคอนโดมิเนียมจัดมาให้มีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ ดังนี ้การตกแต่งห้องแบบ
พร้อมอยู ่(Fully Furnished) และการตกแตง่ห้องแบบตามใจฉนั (Fully Fitted) 

นฤพนธ์ ไชยยศ (2559) ท าการศกึษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลตอ่ความพึงพอใจของผู้อยู่อาศยั
แนวตัง้ในกรุงเทพมหานคร จุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้อยู่
อาศัยแนวตัง้ในกรุงเทพมหานคร โดยการเทียบตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและรายได้ 
กลุ่มตัวอย่างของผู้พักอาศัยจาก 12 โครงการในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีจ านวนระหว่าง 60 – 80 
หนว่ย  มีความสงูของอาคารในระหวา่ง 12 – 13 เมตร และพืน้ท่ีอาคารไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร
ตอ่โครงการ เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ คา่ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ F-test  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการออกแบบท่ีมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจท่ีใช้ในการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจคือการออกแบบ
สถาปัตยกรรม สถานท่ีตัง้ และราคาต่อตารางเมตร นอกจากนีจ้ากการศึกษายงัพบว่าความพึง
พอใจด้านความต้องการทางกายภาพของผู้อยูอ่าศยัเน้นเร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอเช่น
สวน ฟิตเนส สระวา่ยน า้ ร้านค้า ร้านอาหารและท่ีจอดรถสว่นตวัทัง้ในโครงการคอนโดมิเนียมและ
ในพืน้ท่ีโดยรอบ  

ลิ่ น  ไล๋  (Lin Lei., 2016) ไ ด้ท ากา รศึกษ า ค้นค ว้า เร่ือ ง  “The Study of Factors 
Influencing Chinese Customers Purchase Decision of Residential Condo in Bangkok” 
โดยการศึกษาครัง้นีมุ้่งเน้นไปท่ีปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของลูกค้าชาว
จีนในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวแปรตามในการศึกษาคือการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมของลกูค้า
ชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร และตวัแปรอิสระซึ่งได้แก่ สถานท่ีตัง้ ราคา คุณภาพ ภาพลกัษณ์ 
การส่งเสริมการตลาดบริการหลงัการขาย คุณสมบัติโครงสร้างของคอนโดมิเนียม บรรทัดฐาน
อัตนัย รูปแบบการด าเนินชีวิตของประชากรทัศนคติ การรับรู้ความสามารถในการควบคุ ม
พฤติกรรม สภาพแวดล้อมองคอนโดมิเนียม แรงจูงใจในการลงทุนอสงัหาริมทรัพย์ การเงิน และ
แบบสอบถาม 400 ชุด  ได้รับการแจกจ่ายให้กบัลกูค้าชาวจีนท่ีมีการพิจารณาซือ้คอนโดมิเนียมใน
เขตกรุงเทพมหานคร  นกัวิจัยใช้ความเป็นไปไม่ได้ในการหาหน่วยสุม่ตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้
โดยใช้สถิติFactor Analysis และ Binary Logistic Regression ในการทดสอบสมมติฐานโดยผล
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การศกึษาพบวา่ ปัจจยัทัง้หมดมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมของลกูค้าชาวจีนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

วิ ศิษ ฏ์พงศ์  พยัตตานนท์ (2559) ท าการศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวร่ีบริเวณพืน้ท่ีพร้อมพงษ์และทองหล่อ กรุงเทพมหานคร 
กรณีศกึษาโครงการเทลา่ ทองหลอ่ 13 โครงการบีทนิค สขุมุวิท 32 และ โครงการคราม สขุมุวิท 26 
ผลการวิจัยพบว่า คอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวร่ีเป็นคอนโดมิเนียมท่ีมีราคาสูงเฉลี่ย 
280,000-500,000 บาทต่อตรม. ผู้ ซื อ้ เป็นกลุ่มคนท่ีมีลักษณะเฉพาะและมีจ านวนน้อย แต่
ผู้ประกอบการยังให้ความสนใจและผลิตสินค้าอย่างต่อเน่ือง งานวิจัยนีจ้ึงมุ่งศึกษาลกัษณะทาง
สงัคมและเศรษฐกิจ กระบวนการตดัสินใจซือ้ และปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ โดยรวบรวม
ข้อมูลทุติยภมิูจากแบบสอบถามของผู้ซือ้จ านวน 142 ตวัอย่าง แล้วจ าแนกเป็น 3 กลุม่คือ เพื่ออยู่
อาศยั เพื่อการลงทุน และเพื่อเก็บเป็นทรัพย์สนิ โดยใช้หลกัเกณฑ์สุม่ตวัอย่างแบบชัน้ภมิู จากนัน้
สุม่เลอืกกลุม่ตวัอยา่งมาสมัภาษณ์จ านวน 36 ตวัอยา่ง โดยใช้หลกัเกณฑ์สุม่ตวัอยา่งแบบงา่ย  ผล
การศึกษาพบวา่ 1) ผู้ซือ้คอนโดมิเนียมระดบัซุปเปอร์ลกัซ์ชวัร่ีทัง้ 3 โครงการกรณีศึกษามีอายชุ่วง 
41 – 50 ปี (ร้อยละ 38.02) มีสถานภาพสมรส (ร้อยละ 59.85) พกัอาศยัอยู่ในกรุงเทพฯชัน้ใน ร้อย
ละ 45.78 อาชีพธุรกิจสว่นตวั (ร้อยละ 42.25) รายได้สว่นตวัต่อเดือน 200,001-300,000 บาท  2) 
ในกระบวนการตัดสินใจซือ้มีขัน้ตอนท่ีส าคัญ 5 ขัน้ตอน แต่ขัน้ตอนท่ีส าคัญคือการแสวงรับ
ข่าวสารของผู้ ซือ้ ซึ่งเร่ิมต้นจากการท่ีพนักงานขายส่วนใหญ่จะประชาสัมพันธ์โครงการโดย
โทรศพัท์ไปแจ้งให้ทราบโดยตรง จากนัน้จะมีการน าข้อมลูไปเสนอถึงท่ี บริการรับสง่ดหู้องตวัอยา่ง 
เป็นต้น  3) ในขัน้ตอนตระหนกัถึงความต้องการซือ้ ทัง้ผู้ ซือ้เพื่อพกัอาศยัเองและซือ้เพื่อเก็บเป็น
ทรัพย์สินต้องการความสะดวกสบาย ใกล้สิง่อ านวยความสะดวก สว่นผู้ซือ้เพื่อการลงทุนตระหนกั
ถึงการท่ีคอนโดมิเนียมน่าจะสามารถขายหรือเช่าได้รวดเร็วกว่าการซือ้บ้านแนวราบ ส าหรับ
ขัน้ตอนการประเมินทางเลอืก ผู้ซือ้ทัง้ 3 กลุม่มีการเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนในพืน้ท่ีก่อนการซือ้ 
ขณะท่ีผู้ ซือ้เพื่อพักอาศัยเองและผู้ ซือ้เพื่อการลงทุนมีการเปรียบเทียบกับโครงการอ่ืนนอกพืน้ท่ี
กรณีศกึษาด้วยในขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการซือ้ ผู้ซือ้เพื่อพกัอาศยัเองและซือ้เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สิน
วางแผนท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียมระดับซุปเปอร์ลักซ์ชัวร่ีอีก ส่วนผู้ ซือ้เพื่อการลงทุนยังไม่มีการ
วางแผนท่ีจะซือ้อีก  4) ปัจจัยท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจซือ้ 3 อันดบัแรก ได้แก่ 1. ด้านท าเลท่ีตัง้ ซึ่ง
สามารถเข้าออกโครงการได้หลายทาง มีสิง่อ านวยความสะดวกในบริเวณโดยรอบ และมีแนวโน้ม
ราคาท่ีดินจะสงูขึน้ 2. ด้านราคา 3. ด้านวสัดุท่ีใช้ก่อสร้างภายในห้องชุด โดยเฉพาะเร่ืองยี่ห้อของ
วสัดท่ีุมีช่ือเสยีงระดบัโลกและความสะดวกในการหาอะไหลม่าเปลีย่น 
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สญัชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อน าไปวิเคราะห์ว่า
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านใดจึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า โดยศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) และปัจจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ มาเป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษา
ครัง้นี ้ โดยท าการส ารวจผ่านแบบสอบถาม และได้รับข้อมูลแบบสอบถามตอบกลบัท่ีมีความ
สมบูรณ์ ทัง้สิน้ 410 ชุด ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
แนวเส้นทางรถไฟฟา้ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงล าดบัจากมากไปน้อย มีจ านวน 5 
ปัจจยั ได้แก่ ปัจจัยด้านท่ีตัง้สถานีรถไฟฟา้และสิง่อ านวยความสะดวกในท าเลรอบโครงการ ปัจจัย
ด้านบุคลากรและการให้บริการของส านกังานขายโครงการ ปัจจัยด้านราคา ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์
และสภาพแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของผู้ประกอบการ ส่วนการศึกษา
ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อ
เดือนนัน้ ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจัยด้านเพศ อาย ุสภาพ การศกึษาสงูสดุ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน มีการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟา้ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลของ
ผู้บริโภค โดยรวมไม่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เพชรไพลิน ปัญญา; และ วรัท วินิจ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองสว่นประสมการตลาดท่ีมี
ผลต่อลกูค้าเจนเนอเรชั่นวายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซือ้ห้องชุด งานวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์
เพื่อศกึษาสว่นประสมการตลาดท่ีมีผลต่อลกูค้าเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซือ้
ห้องชุด ผลการวิจัยพบวา่ ด้านปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ลกูค้าเจนเนอเรชัน่วายใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ในการซือ้ห้องชุด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผู้ตอบแบบสอบถามมี
ระดบัความส าคญัภาพรวมแต่ละปัจจัยอยู่ในระดบัมาก  โดยปัจจัยท่ีให้ความส าคญัท่ีสงูสดุ คือ 
ปัจจัยด้านราคา รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีระดบัความส าคญัภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การออกแบบ
โครงสร้างอาคารมีความทนทาน ปัจจัยด้านราคา  ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญ 
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูสดุ  คือ ราคาเหมาะสม ปัจจัยด้านการจัด
จ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคญัภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมี
ค่าเฉลี่ยสงูสุด คือ มีความสะดวกในการติดต่อฝ่ายขายโครงการห้องชุด ปัจจัยด้านการส่งเสริม
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การตลาด ผู้ ตอบแบบสอบถามมีระดับความส าคัญภาพรวมอยู่ในระดับมาก ปัจจัยย่อยท่ีมี
คา่เฉลีย่สงูสดุ คือ สว่นลด 

ภูวิศ สิงหสกุลชัยชาญ  (2558)  ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ี มีผลต่อการเลือกซื อ้
คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกพิจารณา
ในสองด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (7Ps) 
ผลการวิจัยพบว่า ในส่วนประชากรศาสตร์จากการศึกษาว่าลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี
แตกต่างกันในแต่ละด้าน  ด้วยวิธี  Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA 
พิจารณาท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  ในสว่นของเพศ อาชีพและรายได้ต่อเดือน สรุปได้ว่าลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ทัง้ 3 ด้าน ท่ีแตกต่างกันสง่ผลตอ่ระดบัการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงู
เกินกวา่ 8 ชัน้ (High Rise)  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และ
ในสว่นของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) ใน
เขตกรุงเทพมหานครจากการจัดกลุม่ด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยทัง้หมด 7 ปัจจยั มี 6 ปัจจยั ท่ีสง่ผล
ต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร
เรียงล าดับตามการส่งผลต่อตัวแปรตามจากมากไปน้อย คือ  ปัจจัยด้านการดูแลและ
สภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านกระบวนการขาย ปัจจัยด้านราคา คุณภาพการก่อสร้างและความ
เพียงพอของท่ีจอดรถ ปัจจัยด้านคุณลักษณะเพิ่มเติม ปัจจัยด้านพนักงานขายและคุณภาพ
เฟอร์นิเจอร์ และปัจจยัด้านความสะดวก โดยทัง้หมดท่ีกลา่วมาสง่ผลทางบวกต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวจัิย 

 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม

ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี” นี ้
ผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เป็นการวิจัยรูปแบบขัน้ตอนเชิงส ารวจ 
(Exploratory Sequential Design) โดยการใช้  2 ระ เบี ยบวิ ธีวิจัย  ได้แก่  วิจัย เชิ งคุณ ภาพ 
(Qualitative Research) และวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

 
1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ศึกษาจากการสังเกต โดยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่ มีส่วนร่วม (Non-participation 
Observation)  

1.1 การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
1.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
1.4 การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
1.5 ความสอดคล้องระหวา่งวิธีการวิจยัเชิงคณุภาพและการวิจยัเชิงปริมาณ 
 

1.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีผู้วิจัยศกึษา คือ คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี มีรายละเอียดขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัเร่ิมด าเนินการส ารวจและเลอืกคอนโดมิเนียมระดบักลาง ท่ี

มีท่ีตัง้หา่งจากสถานีรถไฟฟา้ไม่เกิน 500 เมตร ทัง้ 2 ฝ่ัง ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 แผนท่ีส ารวจคอนโดมิเนียมระดบักลาง ท่ีมีท่ีตัง้หา่งจากสถานีรถไฟฟา้ไม่เกิน 500 
เมตร ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี  

 
1) กลุ่มฝ่ังกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 

1.1) โครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ (Rich Park 2 @ 
Taopoon Interchange) 

1.2) โครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน (Metro Sky Phachachuen) 
1.3) โครงการศุภาลัย เวอรันด้า รัชวิภา - ประชาช่ืน (Supalai Veranda 

Ratchavipha - Prachachuen) 
1.4) โครงการเดอะพาร์คแลนด์ รัชดา - วงศ์สว่าง (The Parkland 

Ratchada - Wongsawang) 
1.5) โครงการแอสปาย รัชดา - วงศ์สว่าง (Aspire Ratchada - 

Wongsawang) 
1.6) โครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ (Supalai Vista Tiwanon) 
1.7) โครงการแอมเบอร์ ติวานนท์ (Amber Tiwanon) 
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1.8) โครงการเซ็นทริค ติวานนท์ สเตชัน่ (Centric Tiwanon Station) 
1.9) โค รงก า ร ไน ท์ บ ริด จ์  ติ ว า นน ท์  (Knightsbridge Duplex 

Tiwanon) 
2) กลุ่มฝ่ังนนทบุรี มีจ านวน 13 โครงการ ได้แก่ 

2.1) โครงการไวโอ แคราย (Vio Khaerai) 
2.2) โครงการแอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2 (Aspire Rattanathibet) 
2.3) โครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย - งามวงศ์วาน (Supalai Park 

Khaerai - Ngamwongwan) 
2.4) โครงการเดอะ โฮเทล เซอร์วิส คอนโด (The Hotel Serviced 

Condo) 
2.5) โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (Supalai Veranda 

Rattanathibet) 
2.6) โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ (A Space Me Rattanathibet) 
2.7) โครงการสกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ (Skyline Rattanathibet) 
2.8) โครงการแอสปาย รัตนาธิเบศร์ (Aspire Rattanathibet) 
2.9) โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) 
2.10) โค ร ง ก า ร ดี ค อ น  ไพ ร์ ม  รั ต น า ธิ เบ ศ ร์  (Dcon Prime 

Rattanathibet) 
2.11) โค รงกา ร ริชพ า ร์ค  3 แอ ท  เจ้ าพ ระย า  (Rich Park 3 @ 

Chaophraya) 
2.12) โครงการคาซ่า คอนโด สามแยกบางใหญ่ (Casa Condo @ 

MRT Sam Yaek Bang Yai) 
2.13) โครงการพลมั คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น (Plum Condo Central 

Station) 
จากนัน้ผู้วิจยัด าเนินการต่อโดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางคอนโดมิเนียม 

ในการศึกษาวิจัยได้มาจ านวน 8 โครงการ จากคอนโดมิเนียมทัง้หมดท่ีได้ส ารวจ โดยแบ่งเป็น 2 
กลุม่ดงันี ้

กลุม่ท่ี 1 คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ฝ่ังกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการริชพาร์ค 2 แอท 
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โครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน โครงการศุภาลยั เวอรันด้า  รัชวิภา-ประชาช่ืน และโครงการศุภา
ลยั วิสต้า แยกติวานนท์  

กลุม่ท่ี 2 คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
ฝ่ังนนทบุรี จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย-งามวงศ์
วาน โครงการศุภาลยั เวอรันด้า รัตนาธิเบศร์ โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ และโครงการเซล 
รัตนาธิเบศร์ 

หลงัจากการส ารวจนัน้ผู้ วิจัยใช้วิธีการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยใช้การ
บันทึกเร่ืองราว (Anecdotal record) เพื่ อวิ เคราะห์ปัจจัย ท่ี มี อิท ธิพลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ทัง้ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 
ผลการวิเคราะห์จากกการบนัทกึเร่ืองราวจึงท าให้เกิดปัจจยั 6 ด้าน ท่ีจะน ามาใช้ในการศกึษาวิจัย
ครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1) ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 
2) ปัจจยัด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
3) ปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ 
4) ปัจจยัด้านการออกแบบของโครงการ 
5) ปัจจยัด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
6) ปัจจยัด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 

1.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจยัศกึษาโดยวิธีการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม (Non – participation Observation)

ซึง่เป็นวิธีท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในการท าวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากความเป็นอยู่ของ
ลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิ เนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ัง
กรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี ลงพืน้ท่ีไปสงัเกตการณ์จากสถานท่ีจริง ดูความเหมาะสมของท าเล
ท่ีตัง้ โครงการอยู่ใกล้แหลง่ชุมชน สถานท่ีราชการ ห้างสรรพสินค้า การคมนาคมมีความสะดวก มี
หลากหลายเส้นทางหรือไม่ การออกแบบของโครงการ วัสดุ/อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นอย่างไร ด้าน
สาธารณูปโภค ท่ีจอดรถมีความเหมาะสม ปลอดภยัมากน้อยเพียงใด เม่ือสงัเกตแล้ว ก็ด าเนินการ
บนัทกึภาพถ่าย จดบนัทกึข้อมลู และน ามาวิเคราะห์ข้อมลูโดยการตีความ (Interpretation)  

1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสงัเกตกลุม่ตวัอย่างจากสถานท่ีจริงทัง้ 2 ฝ่ัง 

คือ ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี เพื่อหาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีช่วยสนบัสนุนในการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง 
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1.4 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยท าการวิ เคราะห์ ข้อมูล ท่ีได้จากการสังเกตแบบไม่ มีส่วนร่วม (Non – 

participation Observation) ด้วยตนเองจากสถานท่ีจริง ด าเนินการจดบนัทกึข้อมลูอยา่งละเอียด 
และน าข้อมูลมาด าเนินการตีความ (Interpretation) เป็นบทวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วน
สมบูรณ์  และน าเสนอการวิ เคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ แบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 
(Analytical description)  

1.5 ความสอดคล้องระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขัน้ตอนแรกก่อน เพื่อน า

ผลการวิจัยท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการให้นิยามและการสร้างเคร่ืองมือตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับ
สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมลูในการ
วิจยัเชิงปริมาณตอ่ไป 

 
2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

การวิจัยท่ีมุ่งหาข้อเท็จจริงและข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเป็น
หลกัฐานยืนยนัความถกูต้องของข้อค้นพบ และสรุปตา่งๆ มีการใช้เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู เช่น แบบสอบถาม โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

2.1 การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
2.4 การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
2.5 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 
2.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ ลกูค้าท่ีตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลกูค้าท่ีตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
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ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มแบบโควต้า (Quota 
Sampling) แบ่งกลุม่ตวัอย่างเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 200 ตวัอย่าง และกลุม่ฝ่ัง
นนทบุ รี 200 ตัวอย่าง และขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิ ธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience 
Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสม โดยมีการเก็บข้อมูลจากลูกค้าท่ี
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และ
ลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรีท่ีเต็ม
ใจและสะดวกท่ีจะให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ดังนัน้จึงใช้วิธีการค านวณขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งจากสตูรไม่ทราบขนาดประชากรโดยก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่า
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2560) ได้ขนาดตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และ
ผู้วิจัยส ารองเพื่อป้องกันแบบสอบถามไม่สมบูรณ์เพิ่มเป็นทัง้สิน้ 400 ตัวอย่าง ซึ่งมีการค านวณ
สตูรดงันี ้

𝑛 =
Z2

4𝑒2
 

 
เม่ือ n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 Z แทน คา่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ดงันัน้คา่ Z = 1.96 
 e แทน ความคลาดเคลื่อนในการประมาณสดัส่วนประชากร

ทัง้หมดท่ียอมรับได้ 5%  

  แทนคา่ 𝑛 =
(1.96)2

4(0.05)2  

                                          =  385 
ดงันัน้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีมี้อยา่งน้อย 385 ตวัอยา่ง และ

เพื่อความแม่นย าในการวิเคราะห์ข้อมูลจึงเพิ่มขนาดของกลุม่ตวัอย่างอีก 15 ตวัอย่าง รวมขนาด
กลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

 
2.2 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดยรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาประยกุต์เป็นค าถามในแบบสอบถาม โดยค าถามแบ่งออกเป็น 3 
สว่น และมีจ านวนค าถามทัง้หมด 49 ข้อ รายละเอียดดงันี ้
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ส่ วนที่  1 แบบสอบถาม เก่ียวกับ ข้อมูลทั่ว ไปของลูกค้า ท่ีตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ ฝ่ังท่ีตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทห้องของ
คอนโดมิเนียม จ านวน 8 ข้อ โดยค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended questions) มีค าตอบ
หลายตวัเลอืก (Multiple Choice) ให้เลอืกเพียงข้อเดียว โดยมีระดบัการวดัข้อมลูดงันี ้ 

1. ทา่นตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสี
ม่วง เป็นการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Norminal scale) ได้แก่ 

1) ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
2) ฝ่ังนนทบุรี 

2. เพศ เป็นการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Norminal scale) ได้แก่ 
1) เพศชาย 
2) เพศหญิง 

3. อาย ุเป็นการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal scale) ได้แก่ 
1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25 ปี 
2) 26 - 35 ปี 
3) 36 – 45 ปี 
4) ตัง้แต ่45 ปีขึน้ไป 

4. สถานภาพสมรส เป็นการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Norminal scale) 
ได้แก่ 

1) โสด 
2) สมรส / อยูด้่วยกนั 
3) หม้าย / หยา่งร้าง / แยกกนัอยู่ 

5. ระดบัการศกึษา เป็นการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal scale) ได้แก่ 
1) ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2) ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
3) สงูกวา่ปริญญาตรี 

6. อาชีพ เป็นการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Norminal scale) ได้แก่ 
1) พนกังานบริษัทเอกชน 
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2) ข้าราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
3) ผู้ประกอบการ / ธุรกิจสว่นตวั  
4) เกษียณ 
5) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................... 

7. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal scale) 
ได้แก่ 

1) ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 
2) 15,001 – 30,000 บาท 
3) 30,001 – 45,000 บาท 
4) 45,000 – 60,000 บาท 
5) 60,001 – 75,000 บาท 
6) 75,001 บาทขึน้ไป 

8. ประเภทห้องของคอนโดมิเนียม เป็นการวัดข้อมูลแบบนามบัญญั ติ 
(Norminal scale) ได้แก่ 

1) Studio Room (ห้องสตดิูโอ) 
2) One Bedroom (1 ห้องนอน) 
3) Two Bedroom (2 ห้องนอน) 
4) Duplex (ห้องเพดานสงู 2 ชัน้) 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับความส าคัญของปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ ด้านการคมนาคมของ
โครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ จ านวน 27 ข้อ ดงันี ้

ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ   จ านวน     4     ข้อ                                 
ด้านความอุดมสมบูรณ์   จ านวน     3     ข้อ 
ด้านการคมนาคมของโครงการ  จ านวน     4     ข้อ 
ด้านการออกแบบของโครงการ  จ านวน     5     ข้อ 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ  จ านวน     4     ข้อ 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ  จ านวน     7     ข้อ 
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โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Close-Ended) เป็นลกัษณะการวดัข้อมูลประเภทอัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบง่เกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 
5 หมายถึง   มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง   มาก 
3 หมายถึง   ปานกลาง 
2 หมายถึง   น้อย 
1 หมายถึง   น้อยท่ีสดุ 

การอภิปรายผลเป็นการใช้คะแนนแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใช้สตูรทางการค านวณความกว้างของอัตรภาคชัน้ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์; และคณะ, 2548) ดงันี ้

ความกว้างของอตัรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=  
 5−1

5
 

=   0.8 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามระดับความส าคัญของปัจจัย

ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา: 
ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ ด้าน
การคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ดงันี ้

คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความส าคญัมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความส าคญัน้อย 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความส าคญัของการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 
แบง่เป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การเลง็เห็นถึงปัญหาหรือตระหนกัถึงความต้องการ การแสวงหาขา่วสาร 
การประเมินคา่ทางเลือกก่อนการซือ้ การซือ้ และการประเมินทางเลอืกหลงัการซือ้ จ านวน 14 ข้อ 
ดงันี ้
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การเลง็เห็นถึงปัญหาหรือตระหนกัถึงความต้องการ จ านวน     3     ข้อ 
การแสวงหาขา่วสาร     จ านวน     3     ข้อ 
การประเมินคา่ทางเลอืกก่อนการซือ้   จ านวน     3     ข้อ 
การซือ้      จ านวน     3     ข้อ 
การประเมินทางเลอืกหลงัการซือ้   จ านวน     2     ข้อ 

โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Close-Ended) เป็นลกัษณะการวดัข้อมูลประเภทอัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบง่เกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

คะแนน  ระดบัความคิดเห็น 
5 หมายถึง   มากท่ีสดุ 
4 หมายถึง   มาก 
3 หมายถึง   ปานกลาง 
2 หมายถึง   น้อย 
1 หมายถึง   น้อยท่ีสดุ 

การอภิปรายผลเป็นการใช้คะแนนแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) 
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยใช้สตูรทางการค านวณความกว้างของอัตรภาคชัน้ (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์; และคณะ, 2548) ดงันี ้

ความกว้างของอตัรภาคชัน้ =  
ข้อมลูท่ีมีคา่สงูสดุ−ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าสดุ

จ านวนชัน้
 

=  
 5−1

5
 

=   0.8 
เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยตามระดับความส าคัญของการ

ตดัสนิใจซือ้ ดงันี ้
คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีความส าคญัมากท่ีสดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีความส าคญัมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีความส าคญัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีความส าคญัน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
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ขัน้ตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  

1. การศกึษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร หนงัสือ บทความ ผลงานวิจัยตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง และ แหลง่ข้อมลูทางอินเทอร์เน็ต เพื่อก าหนดขอบเขตของการวิจัย และสร้างเคร่ืองมือ
ในการวิจยัให้ครอบคลมุตามความมุ่งหมายของการวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถามโดยอาศยักรอบแนวคิดในการวิจยัให้ครอบคลมุตามความ
มุ่งหมายของการวิจยั 

3. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ
พิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง และขอค าแนะน าเพื่อปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้เหมาะสม 

4. น าแบบสอบถามท่ีปรับแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
(Cronbachs’ alpha Coefficient) (กลัยา วานิชย์บญัชา 2550: 34) เพื่อตรวจสอบข้อบกพร่องด้าน
รูปแบบ ความสอดคล้องของค าถามและความครอบคลมุเนือ้หาท่ีต้องการศกึษา ค าถามข้อใดท่ีมี
ค่าความเช่ือมั่นต ่าก็ตัดออกไปจนเหลือข้อค าถามท่ีมีความเช่ือมั่นสู งเท่านัน้  จากการน า
แบบสอบถามไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่น  จ านวน 30 ชุด ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟา
ของครอนบคั ดงันี ้

คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ เทา่กบั 0.795 
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ด้านความอุดมสมบูรณ์ เทา่กบั 0.961 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ด้านการคมนาคมของโครงการ  เท่ากับ 

0.852 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ด้านการออกแบบของโครงการ  เท่ากับ 

0.932 
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม ด้านวสัด/ุเฟอร์นิเจอร์ของโครงการ เทา่กับ 

0.920 
ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ เท่ากับ 

0.884 
5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการเก็บแบบสอบถาม

กบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 400 ตวัอยา่ง ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
6. การลงรหสั (Coding) น าเสนอแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสั

ตามท่ีก าหนดไว้ส าหรับการประมวลผลข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์ 
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7. การประมวลผลข้อมูล (Processing) ข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วน ามาบันทึกโดยใช้
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปมาวิเคราะห์เป็นข้อมลูเชิง
พรรณนา 

2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม

ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง โดยมีแหลง่ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าประกอบไป
ด้วย 2 สว่นคือ 

2.3.1 แหลง่ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) งานวิจยันีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 ชุด ซึ่งด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุม่ตวัอย่างตามพืน้ท่ีท่ีได้ก าหนดไว้จนครบตามจ านวน โดยจะขอความร่วมมือจาก
กลุม่ตวัอยา่ง คือ ลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง 
ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

2.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนและงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารต่างๆ หนังสือพิมพ์วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง และข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต 

2.4 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การจัดกระท าข้อมูล 

1) การตรวจสอบข้อมูล (Checking) ผู้วิจยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

2) การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามท่ีถกูต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหสัตามท่ี
ได้ก าหนดรหสัไว้ลว่งหน้า 

3) การประมวลผลข้อมูล โดยน าข้อมูลท่ีลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป เพื่อวิเคราะห์เชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
1) การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ 

1.1) การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ท่าน
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และประเภทห้องของคอนโดมิเนียมโดยจะท าการ
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น าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
คา่เฉลีย่ (Mean) 

1.2) การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 
ประกอบด้วย ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคม
ของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีม่วง โดยจะท าการน าเสนอในรูปแบบของคา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และค่า
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3) การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี ประกอบด้วย 
ด้านการรับรู้ปัญหา ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลอืก ด้านการตดัสนิใจซือ้ และด้าน
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสีม่วง โดยจะท าการน าเสนอในรูปแบบของ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) สถิติท่ีใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ 

2.1) สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Statistic) โดยทดสอบความแตกตา่ง
ระหวา่งคะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 กลุม่
ตวัอยา่ง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

2.2) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
เป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้นท่ีท าหน้าท่ีพยากรณ์ตัง้แต ่2 ตวัขึน้
ไปกบัตวัแปรตาม 1 ตวั เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจัยในการตดัสนิใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเล
ท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ 
ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของ
โครงการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และสมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของ
โครงการ โครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการ
ออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มี
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อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ัง
นนทบุรี 

2.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.5.1 สถิติที่ใช้หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 

การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ (Reliability of the test) โดยใช้วิธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค (Cronbachs’ alpha Coefficient) เพื่อหาค่าความเช่ือมั่นของชุด
ค าถาม (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550b) โดยมีสตูรในการค านวณ ดงันี ้ 

𝑎 =
𝑘 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

1 + (𝑘 − 1) 𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ / 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
   

 
เม่ือ α แทน คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
 𝑘 แทน จ านวนค าถาม 
𝐶𝑜𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   แทน คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนร่วมระหวา่งค าถามตา่งๆ 
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑐𝑒 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  แทน คา่เฉลีย่ของคา่ความแปรปรวนของค าถาม 
 

2.5.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) 
1) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) เป็นการน าเสนอในรูปแบบของค่าร้อยละ                            

เพื่อเปรียบเทียบความถ่ีของข้อมูลในแต่ละกลุม่กับจ านวนของมูลทัง้หมดท่ีเทียบเป็น 100 โดยมี
สตูรในการค านวณ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 

 

𝑃 =
𝑓 × 100

𝑛
 

 
เม่ือ 𝑃 แทน คา่ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 
 𝑓 แทน ความถ่ีท่ีต้องการแปลงเป็นร้อยละ 
 𝑛 แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

2) การหาคา่คะแนนเฉลีย่ (Mean) เป็นการหาค่ากลางของข้อมูลทัง้หมด โดย
มีสตูรในการค านวณ ดงันี ้(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) 
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�̅� =  
∑ 𝑥

𝑛
 

 

เม่ือ �̅� แทน คา่เฉลีย่ 

 ∑ 𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนน 
 n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
3) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 

2545) 

𝑆. 𝐷. =  √
∑ 𝑖 = 𝑜 𝑁(𝑥1 − 𝑥−2)

𝑛
 

 
เม่ือ S.D. แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X แทน ข้อมลูแตล่ะจ านวน 

 �̅� แทน คา่เฉลีย่ (Mean) ของข้อมลูในชุด 
 N แทน จ านวนข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 
 

2.5.3 การวิ เคราะห์สถิติ เชิ งอ นุมาน  ( Inferential Statistics) ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน ประกอบด้วย 

1) ค่าสถิติ Independent Sample t-test ใช้ในการทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกตา่งระหวา่งคา่เฉลีย่ของตวัแปรอิสระที่มีการแบง่เป็น 2 กลุม่ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2548)  

กรณีท่ีคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เทา่กนั (𝑆1
2 = 𝑆2

2) 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

𝑆𝑝 ∙ √
1
𝑛1

+
1

𝑛2

 

 
เม่ือ 𝑡 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
 �̅�1 แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 �̅�2 แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
𝑆1

2 แทน คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 
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𝑆2
2 แทน คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 

𝑛1 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

 

2) สถิติทดสอบ 𝑡 ท่ีมีคา่องศาอิสระ 𝑛1 + 𝑛2 − 2 โดยท่ี 
 

   𝑆𝑃 
2 = 𝑛(𝑛1 − 1)𝑆1

2 +  (𝑛2 − 1)𝑆2
2 

 𝑛1 +  𝑛2 − 2 
 
กรณีท่ีคา่ความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เทา่กนั (𝑆1

2 ≠ 𝑆2
2) 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√[
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2
]

2

 

เม่ือ 𝑡 แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t-distribution 
 �̅�1  แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 �̅�2 แทน คา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 𝑆1

2 แทน คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 
 𝑆2

2 แทน คา่แปรปรวนของคะแนนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ท่ี 1 
 𝑛1 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
 𝑛2 แทน ขนาดกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

 
3) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยใช้

สตูร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2545) ดงันี ้

Yi = β0 + β1x1 + β2x2 + …. + βkXK + ɛ 
 

เม่ือ  Yi แทน ตวัแปรตาม 
 X แทน ตวัแปรอิสระ 

 β0 แทน ค่าคงท่ี  (Constant) ของสมการเชิงถดถอย จะใช้

สญัลกัษณ์ β0 ส าหรับสมการตวัอยา่ง 
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ɛ แทน ความคลาดเคลือ่นท่ีเกิดจากตวัอยา่งระหว่างคา่จริง Y และคา่ท่ี

ได้จากสมการ �̂� (y hat) 

β1  แทน ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) ของตัว

แปรอิสระท่ี i (x) และใช้สญัลกัษณ์ β1 ส าหรับค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยคงท่ีในรูปของสมการ
ดงักลา่ว 

 
 



 
 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่ งศึกษาการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี” นี ้ผู้วิจยัเลอืกใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เป็นการวิจัยรูปแบบขัน้ตอน
เชิงส ารวจ (Exploratory Sequential Design) โดยการใช้ 2 ระเบียบวิธีวิจยั ได้แก่ วิจยัเชิงคณุภาพ 
(Qualitative Research) และวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลความหมายของ
การวิเคราะห์ข้อมลูผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์ และอกัษรยอ่ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี  ้

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

�̅� แทน คา่เฉลีย่กลุม่ตวัอยา่ง  (Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
Sig แทน ความนา่จะเป็นส าหรับบอกนยัส าคญัทางสถิติ 
t แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน t - Distribution 
F แทน คา่สถิติท่ีใช้พิจารณาใน F – Distribution 
SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลงัสอง (Sum of Squares) 
MS แทน คา่เฉลีย่ผลบวกก าลงัสองของคะแนนเฉลีย่ (Mean of Squares) 
df แทน ระดบัชัน้แหง่ความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
r แทน คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation) 
B แทน คา่สมัประสทิธ์ิการถดถอย (Unstandardized) 

𝑅𝐴𝑑𝑗
2  แทน คา่สมัประสทิธ์ิการตดัสนิใจของสถิติวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณู 

H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
* แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
** แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม (Non – participation 

Observation) ด้วยตนเอง ใช้วิธีการสงัเกตภาคสนาม โดยการจดบันทึกรายละเอียด และน ามา
ตีความ (Interpretation) เป็นบทวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ ผู้วิจัยน าเสนอการ
วิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในลกัษณะการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical description) 
โดยจากการวิเคราะห์ พบว่า การเปรียบเทียบปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรีนัน้ มีด้วยกัน
ทัง้หมด 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์
ของโครงการ ปัจจัยด้านการคมนาคมของโครงการ ปัจจัยด้านการออกแบบของโครงการ ปัจจัย
ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และปัจจัยด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ซึ่งปัจจัยเหลา่นี ้
ล้วนมีความส าคญัในการวิเคราะห์ข้อมลูของการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม และจากการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า  คอนโดมิ เนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่ วงของฝ่ัง
กรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี มีรายละเอียดดงันี ้

1. ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
1. โครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ (Rich Park 2 @ Taopoon 

Interchange) 
1.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท ริช่ีเพลซ 2002 จ ากดั (มหาชน) 
1.2 สถานี: เตาปนู 
1.3 ระยะหา่งจากสถานี: 60 เมตร 
1.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
1.5 จ านวนอาคาร: 1 อาคาร 
1.6 จ านวนชัน้: 26 ชัน้ 
1.7 จ านวนห้อง: 720 ยนิูต และร้านค้า 14 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 734 ยนิูต 
1.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  

1.8.1 ชัน้ท่ี 5   
Type A 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
Type A2 1 Bedroom / 28 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
Type A4 1 Bedroom / 31 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
Type B 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
Type C 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
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Type E 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 19 ยนิูต 

1.8.2 ชัน้ท่ี 6 – 25 
Type A 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 10 ยนิูต 
Type A1 1 Bedroom / 29 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
Type A2 1 Bedroom / 28 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
Type A3 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
Type A2 1 Bedroom / 28 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
Type A4 1 Bedroom / 31 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
Type B 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
Type B1 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
Type C 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
Type D 1 Bedroom / 21 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
Type D1 1 Bedroom / 21 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
Type E 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 34 ยนิูต 

1.8.3 ชัน้ท่ี 26 
Type A 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
Type A1 1 Bedroom / 29 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
Type B 1 Bedroom / 30 ตารางเมตร / 5 ยนิูต 
Type C 1 Bedroom / 35 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 13 ยนิูต 

1.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 2.39 ล้านบาท 
1.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%): 50% 

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : โครงการอยูร่ะหวา่งสถานีท่ีเช่ือมตอ่รถไฟฟา้ 2 สาย 

คือ สายสนี า้เงิน (บางซื่อ - ท่าพระ) และสายสมี่วง (เตาปนู – บางใหญ่) ตวัโครงการหา่งจากสถานี
เตาปูนเพียง 60 เมตรเท่านัน้ ท่ีตัง้โครงการอยู่บนถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ซึ่งเช่ือมต่อกับถนน
อ่ืนๆ ในระแวกนีไ้ด้ค่อนข้างเยอะ เช่น ถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 ถนน



  54 

เทอดด าริ ถนนประชาช่ืน และมีทางลดัในการเข้า - ออกโครงการอีกด้วย ซึง่มีความสะดวกในการ
เดินทาง ทัง้การใช้รถยนต์สว่นตัว การใช้ระบบขนสง่สาธาณะต่างๆ เช่น รถไฟฟ้า รถประจ าทาง 
แท็กซี่ มอเตอร์ไซต์รับจ้าง และเรือโดยสาร ความอุดมสมูบรณ์ของท าเลท่ีตัง้โครงการมีมากด้วย
เช่นกนั เพราะเป็นยา่นชุมชนเก่าท่ีมีร้านค้า ร้านอาหาร และสถานท่ีราชการตา่งๆ อยู่ใกล้ละแวกนี ้
ส าหรับท าเลท่ีตัง้ของโครงการนีจุ้ดเดน่ คือ อยูใ่กล้สถานีรถไฟฟ้าสายสมี่วง สถานีเตาปนูในระยะท่ี
สามารถเดินได้    

 

 
 
ภาพประกอบ 5 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 

 
ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2557a).  Rich park 2 @เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ คอนโด High Rise 

ใกล้รถไฟฟา้สายสมี่วง - น า้เงินโดยริช่ีเพลซ.  (ออนไลน์)   
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ภาพประกอบ 6 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

 

 
 

ภาพประกอบ 7 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ปา้ยด้านหน้าของ

สะพานลอยและท่ีรอรถประจ าทางทางด้านหน้าโครงการ 
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ภาพประกอบ 8 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 9 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ด้านหน้าของโครงการทางด้านซ้ายมือ อยูติ่ดกบัซอยสะพาน

ฝ่ังตรงข้ามโครงการ มีร้านค้า และร้านอาหาร 
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ภาพประกอบ 10 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ร้านสะดวกซือ้ท่ีใกล้โครงการ 

ซอยสะพานขาว เป็นทางลดัไปออกถนนประชาราษฎร์ 1 

ได้
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ภาพประกอบ 12 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ด้านหน้าทางเข้า - ออกของโครงการ 

ฝ่ังด้านขวามือของโครงการมีร้านค้า ร้านอาหาร   

และเห็นสถานีเตาปนูอยูใ่กล้ๆ 
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ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : เน่ืองจากท าเลท่ีตัง้ของโครงการอยู่ใน
ระแวกชุมชนเก่า  ท าให้มีร้านค้า ร้านอาหารเต็มสองข้างทาง และเป็นท่ีอยู่อาศยั มีร้านสะดวกซือ้
อยูไ่ม่ไกลจากหน้าโครงการ มีสถานท่ีส าคญัใกล้เคียงกบัโครงการมากมาย เช่น ศนูย์การค้าเกตเวย์ 
แอท บางซื่อ ตลาดบางโพ ตลาดเตาปนู เทสโก้ โลตสั เตาปนู บริษัทเครือซิเมนท์ไทย โรงเรียนสตรี
นนทบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  บิ๊กซี วงศ์สว่าง โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ ตลาด อตก. เป็นต้น  

 

 
 

ภาพประกอบ 14 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: กเูกิล แมพ (2562).  ริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์.  (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 15 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ร้านสะดวกซือ้ท่ีใกล้โครงการ 

ซอยสะพานขาว ตลอดเส้นทางมีร้านค้า ร้านอาหารอยูม่าก 
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ภาพประกอบ 17 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ฝ่ังด้านขวามือของโครงการมีร้านค้า 

ร้านอาหาร 

ฝ่ังตรงข้ามโครงการ มีร้านค้า และร้านอาหาร 
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ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีความ
สะดวก เพราะอยู่ติดถนนใหญ่สามารถใช้ได้หลายเส้นทาง เข้าเมืองและออกนอกเมืองได้อย่าง
สะดวก ทัง้มุ่งสูถ่นนรัชดาภิเษก ถนนประชาช่ืน ถนนกรุงเทพมหานคร – นนทบุรี ถนนพหลโยธิน 
และสามารถขึน้ – ลงทางดว่นศรีรัชได้  ท าให้มีตวัเลอืกในการใช้ถนนเข้าถึงโครงการได้หลากหลาย
เส้นทาง ซอยสะพานขาว ท่ีอยูบ่ริเวณด้านข้างโครงการสามารถออกไปทะลถุนนประชาราษฎร์สาย 
1 ได้ ฝ่ังด้านหน้าโครงการมีจุดกลบัรถ ระยะหา่งประมาณ 100 เมตร ทัง้ฝ่ังท่ีมาจากบางโพ และฝ่ัง
ท่ีจะกลบัเข้าตวัเมือง แต่โครงการมีท่ีจอดรถเพียง 50% เม่ือเทียบกับจ านวนยูนิตในโครงการแล้ว 
อาจมีปัญหาในการจอดรถได้ และการเดินทางโดยใช้ระบบขนสง่สาธารณะ ถือวา่เป็นจุดเด่นมาก
โครงการอยู่ติดกบัรถไฟฟา้สายสมี่วง สถานีเตาปนู ระยะหา่ง เพียง 60 เมตร อยู่ในระยะท่ีสามารถ
เดินได้ และอนาคตมีโครงการสายสีน า้เงินส่วนต่อขยายช่วงบางซื่อ – ท่าพระสามารถเดินทาง
สะดวกมากยิ่งขึน้ รวมทัง้บริเวณด้านหน้าโครงการมีป้ายรอรถประจ าทาง หรือต้องการเข้าเมือง
สามารถเดินข้ามสะพานลอยท่ีด้านหน้าโครงการได้เลย  มีวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างอยู่ทางซ้ายและ
ทางขวาของโครงการ แท็กซี่มีผ่านตลอดเวลา รวมถึงการใช้บริการเรือโดยสารท่ีทา่เรือบางโพ หา่ง
จากโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร ถือวา่มีตวัเลอืกมากมายในการเลอืกใช้บริการ 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 เส้นทางการคมนาคมสูโ่ครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์  
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
 

จากสีแ่ยกวงศ์สวา่ง 

มุ่งหน้าสูส่ีแ่ยกเตา

ปนู 
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ภาพประกอบ 20 เส้นทางการคมนาคมสูโ่ครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

  
ภาพประกอบ 21 เส้นทางการคมนาคมสูโ่ครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

 
 

ถึงแยกเตาปนูแล้วเลีย้วขวามุ่งสูถ่นนประชาราษฎร์ 

ทางเข้า - ออก ของโครงการริชพาร์ค 2 

แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
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ภาพประกอบ 22 เส้นทางการคมนาคมสูโ่ครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา : โฮม ซูม เมอ  (2561b).  รีวิ วคอนโด  Rich Park 2 @Taopoon Interchange.  
(ออนไลน์) 

 
ด้านการออกแบบของโครงการ : อาคารโครงการออกแบบมาให้ทิศเหนือเป็นทิศ

ท่ีอยู่หน้าโครงการ ซึง่หนัหน้าให้กบัถนนประชาราษฎร์สาย 2 และแนวเส้นทางรถไฟฟา้ ถดัออกไป
ตรงข้ามกันคืออาคารพาณิชย์ ท าให้เห็นบรรยากาศเมืองและวิวท่ีมีการเคลือ่นไหวมากกว่าทิศอ่ืนๆ 
ทิศตะวนัออก  เป็นฝ่ังท่ีโดนบงัวิวมากท่ีสดุเป็นอาคารของโครงการชีวาทยั สงู 26 ชัน้ แต่ไม่ใช่ใน
ระยะท่ีประชิด  มีแนวอาคารพาณิชย์กัน้ไว้ ท าให้ได้รับลมและวิวจากด้านข้างอยูบ้่าง ทิศใต้ เป็นวิว
ท่ีพกัอาศยัสงู 4 – 6 ชัน้ แต่ไม่อยูใ่นระยะประชิด และไม่สง่ผลตอ่ห้องพกัอาศยัของโครงการ ท าให้
ทิศใต้มองเห็นวิวคอ่นข้างโลง่ และยงัเป็นฝ่ังท่ีรับแสงแดดและความร้อนสงู เหมาะกบัคนท่ีไม่ค่อย
อยูห้่องในเวลากลางวนั  และทิศตะวนัตก เป็นทิศท่ีมองเห็นวิวโค้งแม่น า้เจ้าพระยา ในระยะประชิด 
แต่ถ้ามองห่างออกไป  ประมาณ 300 เมตร มีอาคารของโครงการเดอะ สเตจ สูง 36 ชัน้ และ
ประมาณอีก 500 เมตร มีอาคารของโครงการเดอะ ทรี สงู 39 ชัน้ และ 40 ชัน้ 2 อาคาร บงัอยู่ใน
บางจุด ท าให้ไม่ได้วิวท่ีโลง่ทัง้หมด  แตส่ามารถเห็นแม่น า้เจ้าพระยาอยู ่  
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ภาพประกอบ 23 รูปแบบการออกแบบของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ี ม า :โฮ ม ซู ม เม อ  (2561b).   รีวิ ว คอน โด  Rich Park 2 @Taopoon Interchange.  
(ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 24 รูปแบบอาคารของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
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อาคารถูกออกแบบเป็นรูปตวัแอล (L) ตามพืน้ท่ีโครงการเป็นอาคารเด่ียว พืน้ท่ี
จอดรถอยู่ชัน้ท่ี 1 – 4 สว่นห้องพกัอาศัยเร่ิมท่ีชัน้ 5 และมีร้านค้า 14 ร้าน มีทางเข้า - ออกอาคาร
ทัง้หมด 3 ทางหลกั ได้แก่ ทางเข้า - ออกฝ่ังหน้าตวัอาคาร เป็นทางเข้าส าหรับเดินทางเท้า ทางเข้า 
– ออกฝ่ังด้าน  ทิศตะวนัออก เป็นทางเข้า - ออกส าหรับ Drop off ซึง่เป็นท่ีให้รถยนต์จอดรับหรือสง่
คน และทางเข้าจากท่ีจอดรถใต้อาคารฝ่ังทิศตะวนัตก เป็นทางเข้า – ออกส าหรับขนของหรือบริการ
ต่างๆ มีต าแหน่งใกล้กับโถงลิฟท์ ภายในล็อบบี ้(Lobby) มีขนาดใหญ่ พร้อมแยกส่วนหลงับ้าน
ออกอย่างชัดเจน เช่น Mail Box ส านกังานนิติบุคคล และห้องน า้ ซึ่งช่วยให้ลูกบ้านได้ความเป็น
สว่นตวัมากยิ่งขึน้ ตวัโถงลิฟท์ได้ช่องแสง  ทกุชัน้ โถงทางเดินมีช่องแสงท่ีปลายทางทัง้สองฝ่ัง ช่วย
ให้ใช้ไฟน้อยลงในเวลากลางวนั สว่นพืน้ท่ีสว่นกลางมีเวลาเปิด - ปิดท่ีแนน่อน แบง่สว่นกับพืน้ท่ีพกั
อาศยัอบา่งชดัเจน การเข้าท่ีพกัอาศยัต้องใช้ระบบ Key card  

 

 
 

ภาพประกอบ 25 แปลนการออกแบบอาคารของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ี ม า : โฮม ซูม เม อ  (2561b).   รีวิ วคอนโด  Rich Park 2 @Taopoon Interchange.  
(ออนไลน์) 

 
การออกแบบห้องพกัอาศยั ลกัษณะห้องเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีด้านยาวและด้าน

กว้างไม่ต่างกันมากนัก ภายในห้องมีระดับพืน้ถึงฝ้าสูง 2.4 เมตร ลักษณะของพืน้ท่ีภายใน
ออกแบบแบ่งสดัสว่นอย่างชัดเจน พืน้ท่ีภายในห้องแบง่ออกเป็น 5 สว่น คือ สว่นครัว เป็นสว่นแรก
ท่ีเข้ามาภายในห้องต้องเจอก่อนสว่นอ่ืนๆ ไม่มีฉากกัน้ต้องระวงัเร่ืองกลิน่และควนัท่ีจะรบกวนสว่น
ตา่งๆ ของห้อง ฝ่ังตรงข้ามคือ สว่นของห้องน า้ มีการกัน้สว่นพืน้เปียกและพืน้แห้งอยา่งชดัเจน สว่น
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ด้านในคือห้องนั่งเล่นท่ีติดกับระเบียง จึงเป็นช่องแสงหลักให้กับห้อง ภายนอกระเบียงมีพืน้ท่ี
พอสมควร ซึง่แขวนคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ตรงบริเวณนี ้สามารถวางเคร่ืองซกัผ้าท่ีด้านใต้
ของคอยล์ร้อนได้อีก และมีพืน้ท่ีส าหรับตากผ้าด้วย  ด้านข้างคือ ห้องนอนขนาดใหญ่ สามารถวาง
เตียง 5 ฟุตได้ และมีพืน้ท่ีโดยรอบของเตียงสามารถวางโต๊ะหวัเตียงได้ มีช่องแสงท่ีริมหน้าต่าง ได้
ทัง้วิวและสามารถเปิดรับลมระบายอากาศได้ อีกฝ่ังด้านในห้องมีพืน้ท่ีส าหรับวางโต๊ะเคร่ืองแป้ง
และตู้ เสือ้ผ้าได้อีกด้วย   

 

 
 

ภาพประกอบ 26 แปลนการออกแบบห้องของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ี ม า :โฮ ม ซู ม เม อ  (2561b).   รีวิ ว คอน โด  Rich Park 2 @Taopoon Interchange.  
(ออนไลน์) 

 

 
 
ภาพประกอบ 27 ห้องจริงของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
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ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : ทางโครงการให้ห้องมาเป็นแบบแต่ง
เฟอร์นิเจอร์ให้ครบทัง้ห้อง (Fully Furnished) ตวัห้องเป็นโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูน พืน้ปิดผิวด้วย
กระเบือ้งแกรนิตโต้ ผนงัเป็นฉาบเรียบทาสีพร้อมบวัเชิงผนงั ประตหู้องเป็นประตไูม้ส าเร็จรูปสีขาว 
พร้อมก้านโยกสแตนเลส พืน้ท่ีขอบไม้ยกขึน้ ท าให้ปอ้งกันสิ่งสกปรกจากโถงทางเดินเข้ามาภายใน
ห้อง  ฝา้เพดานทัง้ห้องเป็นแบบฉาบเรียบทาสี พร้อมไฟดาวน์ไลท์ (Downlight) 2 ดวง ยกเว้นพืน้ท่ี
ระเบียงเป็นไฟแบบก่ิง 1 ดวง 

ห้องครัวเป็นสว่นเตรียมอาหาร (Pantry) แบบเปิด ต้องระวงัเร่ืองกลิน่และควนั ซึ่ง
ทางโครงการให้มา 3 ส่วน ด้านบน เป็นหน้าบานส าหรับเก็บของ มีหลายช่อง วัสดุเป็นเมลามีน 
เคาน์เตอร์กลาง เป็นแนวยาวปิดผิวด้วยหินแกรนิต มีอ่างล้างหน้า และผนังกันน า้มันหรือน า้ 
(Backsplash) เป็นกระเบือ้ง ท าความสะอาดง่าย และสว่นตู้บานด้านล่าง มี 3 ส่วน ใต้อ่างเป็น
พืน้ท่ีกว้างส าหรับเก็บของขนาดใหญ่ สว่นตรงกลางเป็นลิน้ชักไว้แยกเก็บของแต่ละประเภท สว่น
ด้านขวาเป็นโต๊ะรับประทานอาหารส าหรับ 2 คน พบัเก็บข้างในได้ พร้อมเว้นท่ีวางทีวีด้านข้างไว้ให้  

ห้องน า้ โถสขุภณัฑ์ สายช าระ และท่ีใสก่ระดาษช าระใช้ของอเมริกัน สแตนดาร์ด 
(American Standard) เป็นพลาสติก และเซรามิคสขีาว อ่างล้างหน้าใช้ของชาร์มเมอร์ (Charmer) 
เป็นอ่างอะคริลิคแบบแขวนลอย พร้อมกระจกเงี่เหลีย่มผืนผ้าแนวตัง้ ขนาดประมาณ 1.20 x 0.70 
เมตร ด้านข้างมีช่องส าหรับเก็บของและอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องน า้ ส่วนอาบน า้มีการยกพืน้
ขึน้มา ประมาณ 6 เซนติเมตร กัน้แบ่งสว่นด้วยฉากกัน้อาบน า้แบบบานสไลด์ ฝักบวัอาบน า้ใช้ของ
เฮเฟเล ่(Hafele) พร้อมท่ีวางสบูติ่ดตัง้ไว้ให้เรียบร้อย พร้อมพดัลมดดูอากาศ 

ห้องนั่งเล่น มีระยะห่างจากการดูโทรทัศน์ประมาณ 2.5 เมตร ควรใช้โทรทัศน์
ตัง้แต่ขนาด 32 – 55 นิว้ สามารถวางโซฟาท่ีนัง่ 2 – 3 คนได้ พร้อมกับชัน้วางโทรทศัน์ ซึ่งให้มา 3 
สว่น  สว่นบนเป็นแบบเปิดขึน้ ไม่มีโช๊ค ท าให้ไม่สามารถเปิดค้างไว้ได้ สว่นช่วงกลางเป็นช่องเก็บ
ของไม่มีหน้าบาน สว่นลา่งเป็นลิน้ชักส าหรับใสอุ่ปกรณ์ต่างๆ ตวัเคาน์เตอร์ยกสงูจากพืน้ เพื่อกัน
ความชืน้  และท าความสะอาดงา่ย 

พืน้ท่ีระเบียง มีประตูบานสไลด์ เป็นกระจกใส พืน้ท่ีนอกระเบียงด้านบนแขวน
คอยล์ร้อน (Condensing Unit) 2 ตวั  

ห้องนอน สามารถวางเตียง 5 ฟุตได้ ริมผนงัมีช่องแสง 4 บาน เป็นบานติดตาย 
(Fixed) 2 บาน และบานกระทุ้ ง 2 บาน ส าหรับเปิดระบายอากาศภายในห้อง พืน้ท่ีด้านข้างเตียง
สามารถวางโต๊ะหัวเตียงได้ ตู้ เสือ้ผ้า ออกแบบมาเป็นแบบบานสไลด์ พร้อมระบบไฟในตู้ เสือ้ผ้า 
โต๊ะเคร่ืองแปง้ ขนาดก าลงัพอดีกบัพืน้ท่ีพร้อมลิน้ชกั 2 ตวั 
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ภาพประกอบ 28 รูปแบบห้องของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 

 
ท่ี ม า :โฮ ม ซู ม เม อ  (2561b).   รีวิ ว คอน โด  Rich Park 2 @Taopoon Interchange.  

(ออนไลน์) 
 

 
 

ภาพประกอบ 29 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
 

สว่นของห้องครัว 
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ภาพประกอบ 30 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 31 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

สว่นของห้องนัง่เลน่ 

สว่นของห้องนอน 
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ภาพประกอบ 32 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 33 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : บริเวณชัน้ 1 มีร้านค้า 14 ยูนิต ทัง้ร้านค้า ร้าน

กาแฟ  ร้านซกัรีด ช่วยอ านวยความสะดวกได้มาก โดยสิง่อ านวยความสะดวกหลกัอยูบ่ริเวณชัน้ 5 
ของโครงการ   มีครบตามมาตรฐานของคอนโดมิเนียม ได้แก่ สระว่ายน า้ระบบเกลือ ขนาด 25 x 
12 เมตร ลกึ 1.20 เมตร พร้อมสระเด็กในตวัลกึ 0.85 เมตร ห้องออกก าลงักาย ห้องซาวนา่ ห้องน า้
แยกชายและหญิง พืน้ท่ีรับรองส าหรับนั่งคอย หรืออ่านหนังสือ ท างานได้ มีประตูกัน้แบ่งส่วน
ชัดเจน รวมถึงลิฟท์โดยสาร 2 ตัว และลิฟท์ขนของ 1 ตัว ท่ีจอดรถชัน้ 1 – 4 การเข้าและออก

สว่นของห้องน า้ 

ระเบียงห้อง 
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โครงการผ่านระบบ Keycard Access  สวนหยอ่มของโครงการ กล้องวงจรปิด อุปกรณ์ตรวจสอบ
ความร้อนภายในห้อง และระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 สาธารณูปโภคของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 35 สาธารณูปโภคของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ลอ็บบีข้องโครงการ 

กลอ่งใสจ่ดหมายของโครงการ (Mail Box) 
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ภาพประกอบ 36 สาธารณูปโภคของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 37 สาธารณูปโภคของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
 
 

สระวา่ยน า้ 

ห้องออกก าลงักาย ห้องน า้และห้องซาว

โซนร้านค้าภายใน
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ภาพประกอบ 38 สาธารณูปโภคของโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปนู อินเตอร์เชนจ์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

จากบทวิเคราะห์แตล่ะปัจจยัของคอนโดมิเนียมโครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปูน
อินเตอร์เชนจ์ (Rich Park 2 @ Taopoon Interchange) พบว่า ศกัยภาพทกุด้านมีความเหมาะสม
ส าหรับการตดัสนิใจซือ้ เพราะว่า ท าเลท่ีตัง้มีความสะดวกสบาย สามารถสงัเกตเห็นได้ชัดเจน อยู่
ติดกับรถไฟฟา้สายสมี่วง ซึง่ทางโครงการอยู่ใกล้กบัสถานีเตาปนู ระยะห่างเพียง 60 เมตร และอยู่
ติดถนนใหญ่สามารถใช้เส้นทางได้หลากหลาย ทัง้เข้าในเมือง และออกนอกเมือง  

ความอุดมสมบูรณ์รอบโครงการใกล้แหลง่ชุมชน ใกล้สถานท่ีราชการ การคมนาม
คมมีความสะดวกทัง้การใช้รถยนต์สว่นตวัและการใช้บริการระบบขนสง่สาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า
สายสมี่วง ซึง่ทางโครงการอยูใ่กล้กบัสถานีเตาปนู  

การออกแบบภายในตวัโครงการถือว่าดี ดูไม่อึดอัดตรงท่ีเป็นคอนโดมิเนียมสูง
มากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) สามารถเห็นวิวของรถไฟฟ้าและวิวแม่น า้เจ้าพระยาได้ การออกแบบ
ห้องมีให้เลอืกอยูห่ลากหลายขึน้อยูก่บัความต้องการของลกูค้า  

ท่ีจอดรถบางสว่นของ
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สว่นวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์นัน้ ทางโครงการให้ห้องมาเป็นแบบแต่งเฟอร์นิเจอร์ให้
ครบทัง้ห้อง (Fully Furnished) ฝ้าเพดานทัง้ห้องเป็นแบบฉาบเรียบทาสี พร้อมไฟดาวน์ไลท์ 
(Downlight) 2 ดวง ยกเว้นพืน้ท่ีระเบียงเป็นไฟแบบก่ิง 1 ดวง โถสุขภัณฑ์ สายช าระ และท่ีใส่
กระดาษช าระใช้ของอเมริกัน สแตนดาร์ด (American Standard) อ่างล้างหน้าใช้ของชาร์มเมอร์ 
(Charmer) ฝักบวัอาบน า้ใช้ของเฮเฟเล ่(Hafele)   ซึง่เป็นมาตรฐานของคอนโดมิเนียมทัว่ๆ ไป  

สาธารณูปโภคมีให้ครบตามมาตรฐานของคอนโดมิเนียม ได้แก่ ลอ็บบี ้เมล์บ็อกซ์ 
สระว่ายน า้ระบบเกลือพร้อมสระเด็กในตวั ห้องออกก าลงักาย ห้องซาวน่า ห้องน า้แยกชายและ
หญิง สวนหย่อมรอบโครงการ ลิฟท์โดยสาร 3 ตวั เทียบกับอัตรสว่นความหนาแน่นอยู่ท่ี 267 ยูนิ
ตต่อลฟิท์โดยสาร 1 ตวั คอนโดมิเนียมของโครงการนีเ้หมาะกบัผู้ ท่ีท างานในย่านนี ้หรือท างานใน
เมือง สามารถใช้รถยนต์หรือรถไฟฟ้าในการเดินทาง และมีงบประมาณในการซือ้คอนโดมิเนียม
ราคาระดบักลาง และจุดด้อยของโครงการที่สงัเกตเห็น คือ ท่ีพกัอาศยัชัน้ 6 – 26 แปลนการจดัวาง
ห้องมีความหนาแน่น เพราะแต่ละชัน้มีจ านวนห้องมากถึง 34 ยูนิตต่อชัน้ ท าให้ในเวลาชั่วโมง
เร่งดว่นอาจต้องรอลฟิท์นานได้  

 
2. โครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน (Metro Sky Phachachuen) 

2.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จ ากดั 

2.2 สถานี: บางซอ่น 

2.3 ระยะหา่งจากสถานี: 200 เมตร 
2.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
2.5 จ านวนอาคาร: 3 อาคาร 
2.6 จ านวนชัน้: อาคาร A 25 ชัน้, อาคาร B 21 ชัน้, อาคาร C 23 ชัน้ 

2.7 จ านวนห้อง: อาคาร A 491 ยนิูต, อาคาร B 375 ยนิูต, อาคาร C 480 ยนิูต 
รวมทัง้สิน้ 1,319 ยนิูต 

2.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  
2.8.1 อาคาร A ชัน้ท่ี 1 

ร้านค้า / 39.70 – 47.87 / 8 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 8 ยนิูต 

2.8.2 อาคาร A ชัน้ท่ี 2 - 11  
1 Bedroom / 26.55 – 36.40 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 20 ยนิูต 
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2.8.3 อาคาร A ชัน้ท่ี 12 – 16 
1 Bedroom / 34.19 – 35.80 ตารางเมตร / 15 ยนิูต 
1 Bedroom (Moff) / 35.90 – 47.65 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 20 ยนิูต 

2.8.4 อาคาร A ชัน้ท่ี 17 - 24  
1 Bedroom / 34.19 – 35.60 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
1 Bedroom (Moff) / 35.90 – 47.65 ตารางเมตร / 18 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 20 ยนิูต 

2.8.5 อาคาร B ชัน้ท่ี 7 - 21  
1 Bedroom / 26.55 – 35.67 ตารางเมตร / 23 ยนิูต 
2 Bedroom / 45.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 25 ยนิูต 

2.8.6 อาคาร C ชัน้ท่ี 1  
ร้านค้า / 24.71 / 1 ยนิูต 
1 Bedroom / 24.71 – 33.27 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 21 ยนิูต 

2.8.7 อาคาร C ชัน้ท่ี 2  
1 Bedroom / 24.47 – 33.27 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
2 Bedroom / 43.40 – 45.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 22 ยนิูต 

2.8.8 อาคาร C ชัน้ท่ี 3 – 8 
1 Bedroom / 24.71 – 33.27 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
2 Bedroom / 43.40 – 45.10 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 23 ยนิูต 

2.8.9 อาคาร C ชัน้ท่ี 9 – 12  
1 Bedroom / 24.87 – 33.35 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
2 Bedroom / 43.56 – 45.17 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 23 ยนิูต 

2.8.10 อาคาร C ชัน้ท่ี 14 - 15  
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1 Bedroom / 24.87 – 33.35 ตารางเมตร / 21 ยนิูต 
2 Bedroom / 43.56 – 45.17 ตารางเมตร / 1 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 22 ยนิูต 

2.8.11 อาคาร C ชัน้ท่ี 16 - 22  
1 Bedroom / 24.87 – 33.35 ตารางเมตร / 20 ยนิูต 
2 Bedroom / 43.56 – 45.17 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 23 ยนิูต 

2.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 2.45 ล้านบาท 
2.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%): 36% 

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : โครงการอยู่ใกล้ระบบรถไฟฟ้าสองระบบ คือ 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางซ่อน ซึ่งห่างจากโครงการเพียง 200 เมตร และอนาคตมีสายสีแดง
อ่อน สถานีบางซ่อน ซึ่งเป็นจุดเด่นของโครงการ และอยู่บนถนนประชาช่ืน เลียบคลองประปา 
พร้อมพืน้ท่ีสว่นกลางท่ีมีความน่าใช้งานอย่างยิ่ง ท าเลย่านประชาช่ืนถือว่าเป็นท าเลท่ีอยู่อาศยัท่ี
ได้รับความนิยม มีความสะดวกสบายในการเข้าเมืองและออกเมือง ถนนเส้นประชาช่ืนสามารถ
เช่ือมต่อกับถนนหลายเส้นทาง ได้แก่ ถนนรัชดาภิเษก ท่ีสามารถตรงมา และข้ามถนนรัชวิภาเพื่อ
เข้าเมืองมาฝ่ังรัชดาภิเษก – พระราม 9 หรือลงช่วงวิภาวดีเพื่อเข้าเมืองมุ่งหน้าฝ่ังดินแดน หรือมา
ทางเลียบคลองประปาเพื่อมาถนนแจ้งวฒันะได้ เพราะย่านนีร้วมศูนย์ราชการไว้มากมาย หรือ
ออกมาทางฝ่ังจรัญสนิทวงศ์ โดยใช้เส้นทางวงศ์สว่างก็ถือวา่สะดวกจุดขึน้ – ลงทางด่วนห่างจาก
หน้าโครงการประมาณ 2 กิโลเมตร 



  78 

 
 

ภาพประกอบ 39 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา:โฮม (2558).  รีวิวคอนโด เมโทร สกาย บางซื่อ - ประชาช่ืน ใกล้รถไฟฟ้าสายสแีดง  
(ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 40 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ปา้ยหน้าโครงการ 
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ภาพประกอบ 41 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 42 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ทางเข้า - ออกของโครงการ ภายในโครงการมีร้านสะดวกซือ้ 

ด้านขวามือของหน้าโครงการ 



  80 

 
 

ภาพประกอบ 43 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 44 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
 

ด้านซ้ายมือของหน้าโครงการ 

ฝ่ังตรงข้ามของโครงการมีปา้ยรอรถประจ าทาง 
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ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : บริเวณภายในโครงการมีร้านสะดวกซือ้
เซเว่น อีเลฟเว่น (7-11) และรอบโครงการมีร้านค้า ร้านอาหารอยู่มากมาย ตลอดเส้นทางถนน
ประชาช่ืน ความอุดมสมบูรณ์หลกัๆ อยู่ตรงบริเวณแยกประชาช่ืนท่ีมีตลาดเตาปูน เทสโก้ โลตัส 
ประชาช่ืน หรือช่วงถนนประชาช่ืนตดักับถนนงามวงศ์วานมีห้างสรรพสนิค้าขนาดใหญ่ เช่น เดอะ
มอลล์ งามวงศ์วาน พนัธ์ทิพย์งามวงศ์วาน โฮมโปร เป็นต้น แต่ถ้ามาทางถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี 
ซึ่งเป็นถนนท่ีขนานกับถนนประชาช่ืน เป็นย่านท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ท่ีอยู่ใกล้กับ
โครงการ ได้แก่ ตลาดบางซ่อน บิ๊กซี วงศ์สว่าง ส่วนสถานท่ีส าคัญท่ีอยู่ใกล้กับโครงการ ได้แก่ 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั ส านกังานเขตบางซื่อ โรงเรียนโยธิน
บูรณะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รัฐสภาใหม่ โรงเรียนสามเสน 2 และ
สถานีขนสง่หมอชิต   

 

 
 
ภาพประกอบ 45 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 

 
ท่ีมา: ธิงออฟลฟิวิ่ง (2560c).  พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด

สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
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ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีความ
สะดวกมากในการ  เข้า - ออกเมือง สามารถเช่ือมต่อกับถนนหลายสายอย่างสะดวก เช่น ถนน
รัชดาภิเษก ถนนวิภาวดี ถนนแจ้งวฒันะ เป็นต้น แตใ่นชัว่โมงเร่งด่วนอาจเจอกับปัญหาการจราจร
ท่ีติดขัด และการเดินทาง โดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ มีให้เลือกใช้บริการหลากหลาย ทัง้รถตู้
สาธารณะ รถประจ าทาง รถแท็กซี่ และมอเตอร์ไซต์รับจ้าง เพราะโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่
ประชาช่ืน หรือใช้บริการรถไฟฟ้าท่ีเปิดให้บริการในปัจจุบนั คือ สายสีม่วง (บางใหญ่ – เตาปูน) 
สถานีท่ีใกล้โครงการมากท่ีสุด คือ สถานีบางซ่อน ระยะห่างเพียง 200 เมตร และในอนาคตจะมี
รถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (ตลิง่ชนั - บางซื่อ) สถานีตรงนีอ้ยู่ติดกับด้านทางเข้าของโครงการ ซึ่งช่วย
เพิ่มความสะดวกในการเดินทางมากขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 46 การคมนาคมของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลฟิวิ่ง (2560c).  พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด
สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 47 การคมนาคมของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 48 การคมนาคมของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

จากถนนประชาราษฎร์ตรงมา

จนถึงสีแ่ยกประชาช่ืน และ

เลีย้วซ้ายเข้าสูถ่นนประชาช่ืน 

มุ่งตรงสูโ่ครงการ เมโทร 

สกาย บางซือ่ - ประชาช่ืน 



  84 

 
 

ภาพประกอบ 49 การคมนาคมของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 50 การคมนาคมของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

เลีย้วซ้ายเข้าโครงการเมโทร สกาย 

บางซื่อ - ประชาช่ืน 

รถไฟฟา้สายสแีดงอ่อน (ตลิง่ชนั - บางซื่อ) สถานีบางซอ่น 



  85 

 
 

ภาพประกอบ 51 การคมนาคมของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 52 การคมนาคมของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

รถไฟราง สถานีบางซอ่น 

รถไฟฟา้สายสแีดงอ่อน (ตลิง่ชนั - บางซื่อ) สถานีบางซอ่น 
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ด้านการออกแบบของโครงการ : คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 3 
อาคาร แบง่เป็น อาคาร A สงู 25 ชัน้ อาคาร B สงู 21 ชัน้ และอาคาร C สงู 23 ชัน้ แนวคิดในการ
ออกแบบคือ Diamond Shape Building Skin ให้คณุใช้ชีวิตเหนือระดบัวิวขอบฟา้ได้ทุกองศา โดย
ให้ความส าคัญกับความกว้างและโปร่งของพืน้ท่ีอยู่อาศยั ประกอบกับการได้วิวแบบมุมกว้าง มี
การออกแบบสไตล์โมเดิร์น (Modern) มีการออกแบบห้องพักอาศัยท่ีลงตัวและหลากหลาย ทัง้
แบบปกติท่ีมีความสูงจากพืน้ถึงฝ้า 2.6 เมตร     และห้องดีไซน์พิเศษแบบดูเพลค (Duplex) ท่ีมี
ความสงูจากพืน้ถึงฝ้า 4.5 เมตร ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านสองชัน้ เพิ่มพืน้ท่ีใช้สอยในแนวตัง้
ส าหรับการอยู่อาศยั ภายในโครงการแบ่งพืน้ท่ีสว่นกลางออกมาอย่างชดัเจน ไม่รบกวนความเป็น
สว่นตวัของลกูบ้านในโครงการ สามารถเข้าถึงงา่ยและเน้นพืน้ท่ีสเีขียวและพืน้ท่ีพกัผอ่นต่างๆ ท่ีให้
ผู้ อยู่อาศัยสามารถเลือกใช้งานตามความเหมาะสม อาคาร  A อยู่ด้านหน้าของโครงการ ใกล้
ทางเข้า - ออกของโครงการ สว่นอาคาร B อยู่ถัดเข้ามาด้านในของพืน้ท่ีโครงการ  โดยเหมาะกับ
คนใช้รถยนต์ เพราะอาคารนีมี้ท่ีจอดรถในอาคาร และมีสว่นกลางหลกัๆ ของโครงการอยู่ภายใน
อาคารนี ้สว่นอาคาร C อยูถ่ัดเข้ามาด้านในของพืน้ท่ีโครงการ เป็นอาคารท่ีเหมาะกบัลกูบ้านท่ีรัก
ความเงียบสงบ บริเวณรอบโครงการ ทิศเหนืออยูติ่ดกบัอาคารพาณิชย์สงู 4 – 5 ชัน้ ถดัออกไปเป็น
บ้านพกัอาศยั 2-3 ชัน้ มองเห็นวิวระยะไกลของยา่นประชาช่ืน สว่นมากเป็นท่ีพกัอาศยัแนวราบทิศ
ตะวนัออกอยู่ติดกับถนนประชาช่ืน บ้านพกัอาศัย 1-2 ชัน้ ทางด้านหน้าโครงการ ถัดออกไปเป็น
แนวคลองประปา มองเห็นวิวระยะไกลของย่านประชาช่ืนและแนวถนนประชาช่ืน แนวคลอง
ประปาท่ีอยู่ติดกับถนนประชาช่ืน โดยสว่นมากเป็นท่ีพกัอาศยัแนวราบ ทิศใต้ติดกบัเส้นทางรถไฟ 
เส้นทางยกระดับรถไฟฟ้าสถานีบางซ่อน ถัดออกไปเป็นเส้นทางยกระดบัเส้นทางด่วนใหม่ “ทาง
พิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกฯ” ทิศตะวนัตกติดกับบ้านพกัอาศยั 1 – 2 ชัน้ และพืน้ท่ีว่างเปลา่ 
มองเห็นวิวระยะไกลของย่านประชาช่ืน บางซอ่น และเส้นทางยกระดบัเป็นเส้นทางดว่นใหม่ “ทาง
พิเศษศรีรัช – วงแหวนรอบนอกฯ” โดยภาพรวมของสิ่งปลกูสร้างรอบโครงการไม่มีอาคารสงูระยะ
ประชิด สว่นมากเป็นพืน้ท่ีโลง่ อาคารพกัอาศยัไม่สงูมากนกั ท าให้ได้วิวแบบเปิดโลง่ 

อาคาร A ชัน้ 1 เป็นสว่นกลางทัง้หมด มีแนวทางเดินสามารถเช่ือมตอ่กนั ได้แก่ ล็
อบบี ้เมล์บ๊อกซ์ ถดัเข้ามาทางด้านในอาคารเป็นโถงลฟิท์ ภายในตวัอาคารมีลฟิท์โดยสาร 3 ตวั มี
บนัไดหนีไฟ 2 ต าแหน่ง   มีลฟิท์เซอร์วิส (Service) ส าหรับขนของตา่งๆ ท่ีบริเวณด้านหวัและด้าน
ท้ายอาคารของทัง้สองด้านรอบๆ ตวัตกึจัดเป็นพืน้ท่ีสีเขียว ชัน้ 2 – 11 ของอาคาร A เป็นสว่นพัก
อาศยัทัง้หมดจดัวางห้องพกัไว้สองฝ่ังทางเดินตรงกลางแบบ Double Corridor ตามแนวตกึรูปตวั
ทรง I มีห้องพกัทัง้หมด 21 ห้อง ชัน้ 12 – 24 ของอาคาร A เป็นสว่นพกัอาศยัทัง้หมด โดยจะเป็น
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ห้องแบบ MOFF Design จึงใช้พืน้ท่ีแนวตัง้เหมือนห้อง 2 ชัน้ จัดวางห้องพกัไว้สองฝ่ังทางเดินตรง
กลางแบบ Double Corridor ตามแนวตกึรูปตวัทรง I มีห้องพกัทัง้หมด 21 ห้อง  

อาคาร B ชัน้ 1 – 6 เป็นสว่นกลางทัง้หมด ได้แก่ ลอ็บบี ้เมล์บ๊อกซ์ ถัดเข้ามาด้าน
ในเป็นโถงลฟิท์ และส านกังานของโครงการ ภายในตวัอาคารมีลฟิท์โดยสาร 3 ตวั มีบนัไดหนีไฟ 2 
ต าแหน่ง มีลิฟท์เซอร์วิส (Service) 1 ตวั ส าหรับขนของตา่งๆ ท่ีบริเวณด้านหวัและด้านท้ายอาคาร
ของทัง้สองด้าน ถดัมาเป็นพืน้ท่ีส าหรับจอดรถ โดยบนอาคารชัน้ 1 – 6 และมีท่ีจอดรถในชัน้ใต้ดิน
ลงไป 1 ชัน้ จากท่ีจอดรถมีบนัไดเช่ือมลงมายงัสว่นลอ็บบี ้ในชัน้ 1 ได้ บริเวณชัน้ 7 ของอาคาร B 
จดัพืน้ท่ีสว่นกลาง สิง่อ านวยความสะดวก (Facilities) ไว้ร่วมกับสว่นพกัอาศยั แต่มีการแบ่งแยก
โซนออกจากกนัอย่างชัดเจน โดยสระว่ายน า้  และพืน้ท่ีสวนพกัผ่อน มีแนวทางเช่ือมสามารถเดิน
ไปใช้งานห้องออกก าลงักายและสว่นห้องน า้ - อาบน า้  แยกชาย - หญิง ด้านในมีห้องซาวน่าไว้
ให้บริการ ในชัน้นีมี้ห้องพักทัง้หมด 20 ห้อง ชัน้ 8 - 24 ของอาคาร B ชัน้นีจ้ัดเป็นห้องพักอาศัย
ทัง้หมด จดัวางห้องพกัไว้สองฝ่ังมีทางเดินตรงกลางแบบ Double Corridor ตามแนวอาคารรูปทรง
ตวั L มีห้องพกัทัง้หมด 25 ห้อง แตช่ัน้ท่ี 16 -24 มีห้องพกัทัง้หมด 24 ห้อง  

อาคาร C ชัน้ 1 เร่ิมจัดเป็นส่วนพักอาศัยทัง้หมด แบ่งพืน้ท่ีส่วนกลางบริเวณ
ทางเข้าด้านหน้าอาคารเป็นลอ็บบี ้เมล์บ๊อกซ์ และห้องน า้สว่นกลาง ถดัเข้ามาด้านในเป็นโถงลฟิท์ 
ถัดมาเป็นห้องพกัอาศัย จัดวางห้องพักไว้สองฝ่ังมีทางเดินตรงกลางแบบ Double Corridor ตาม
แนวอาคารรูปทรงตวั I มีห้องพกัทัง้หมด 16 ห้อง และ 1 ร้านค้า ชัน้ 2 ของอาคาร C เป็นสว่นของ
ห้องพกัอาศยั จดัวางห้องพกัไว้สองฝ่ัง  มีทางเดินตรงกลางแบบ Double Corridor ตามแนวอาคาร
รูปทรงตวั I มีห้องพกัทัง้หมด 23 ห้อง ชัน้ 19 -23 และ 16 -19 ของอาคาร C เป็นสว่นของห้องพกั
อาศยั จัดวางห้องพักไว้สองฝ่ังมีทางเดินตรงกลาง  แบบ Double Corridor มีห้องพักทัง้หมด 23 
ห้อง ชัน้ 14 – 15 ของอาคาร C จัดเป็นสว่นพกัอาศยั ร่วมกบัสว่นกลางของโครงการ มีสวนแบบใน
ร่ม (Sky Terrace) จัดวางห้องพกัไว้สองฝ่ังมีทางเดินตรงกลาง แบบ Double Corridor มีห้องพัก
ทัง้หมด 21 ห้อง ชัน้ 16 – 19 ของอาคาร C จัดวางห้องพักไว้สองฝ่ัง  มีทางเดินตรงกลางแบบ 
Double Corridor มีห้องพกัทัง้หมด 23 ห้อง  

ห้องพักอาศัยแบบ 1 Bedroom โครงการจัดมาให้แบบ Fully Fitted และให้
เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตัง้กับภายในห้อง (Built in) ในครัวและห้องน า้ เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งห้อง
ส่วนใหญ่ลูกบ้านต้องจัดการซือ้เอง รูปร่างของห้องเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส พืน้ท่ีห้องท่ีให้มา
สามารถจัดห้องแบ่งส่วนอย่างชัดเจน สามารถจัดพืน้ท่ีภายในห้องได้ 5 ส่วน ได้แก่ ห้องนัง่เล่น 
ห้องครัว ห้องนอน ห้องน า้ และระเบียงซกัล้าง  เม่ือเปิดประตูเข้ามาเจอกับห้องนัง่เลน่ ถัดเข้ามา
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เป็นพืน้ท่ีสว่นครัวและห้องนอนอยู่ริมด้านนอกสดุ  สามารถเปิดรับวิวและแสงสว่างได้ดี อีกทัง้ยงั
ช่วยระบายอากาศได้ดี เป็นครัวปิดมีบานเลือ่นกัน้เป็นสดัสว่น มีชุดครัวแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตัง้กับ
ภายในห้อง (Built in) ให้มาโดยเช่ือมต่อออกไปสว่นระเบียงของตวัห้อง ส าหรับเป็นพืน้ท่ีซกัล้าง 
ตากผ้า และแขวนคอยล์ร้อน (Condensing air) ของตวัห้อง อีกฝ่ังของห้องจัดเป็นพืน้ท่ีห้องน า้ มี
การแบ่งพืน้ท่ีการใช้งานฝ่ังเปียกและฝ่ังแห้ง อุปกรณ์ภายในห้องน า้หลกัๆ ครบตามท่ีต้องการใช้
งาน เน้นการระบายอากาศ ทางโครงการติดตัง้พดัลมดดูอากาศไว้ให้ ส าหรับห้องนอนมีผนงั  และ
ประตูบานเปิดทางเข้า แบ่งพืน้ท่ีการใช้งานออกเป็นสดัสว่นชัดเจนเพื่อความเป็นส่วนตัวภายใน
ห้องนอนจัดพืน้ท่ีส าหรับเตียงขนาด 5 ฟุต ติดหน้าต่างบานกระทุ้ งบานใหญ่ 2 ต าแหน่ง สามารถ
เปิดรับแสงและระบายอากาศได้ดี 

ห้องแบบ 1 Bedroom (MOFF) มีจุดเด่นตรงท่ีพืน้ท่ีใช้สอยมีชัน้ลอยเหมือนกับ
บ้าน 2 ชัน้ และมีความสูงจากพืน้ถึงฝ้า 4.5 เมตร โครงการจัดมาให้แบบ Fully Fitted และให้
เฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตัง้  กับภายในห้อง (Built in) ในครัวและห้องน า้ พืน้ท่ีภายในห้องสามารถแบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน ได้แก่ ห้องนั่งเล่น   ท่ีชัน้ 1 ห้องนั่งเล่นท่ีชัน้ 2 ห้องครัว ห้องนอน ห้องน า้ และ
ระเบียงซกัล้าง เม่ือเปิดประตูเข้ามาพบกับห้องนัง่เลน่ท่ีชัน้ 1 ก่อน ถัดเข้ามาเป็นพืน้ท่ีห้องนอนมี
ประตบูานเลือ่นแบ่งสดัสว่นอย่างชดัเจน  เพื่อความเป็นสว่นตวั ภายในห้องสามารถตัง้เตียงขนาด
ใหญ่ 5 ฟุตได้ อยูติ่ดหน้าตา่งบานใหญ่ มองเห็นวิวได้เต็มท่ี และมีบานกระทุ้ง 2 ต าแหน่ง สามารถ
เปิดรับแสงธรรมชาติและระบายอากาศได้ดี สว่นเป็นครัวปิดมีบานเลือ่นกัน้เป็นสัดสว่น มีชุดครัว
แบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีติดตัง้กบัภายในห้อง (Built in) ให้มาโดยเช่ือมตอ่ออกไปสว่นระเบียงของตวัห้อง 
ส าหรับเป็นพืน้ท่ีซกัล้าง ตากผ้า และแขวนคอยล์ร้อน (Condensing air) ของตวัห้อง ด้านในสุด
ของห้องเป็นห้องน า้ มีการแบ่งพืน้ท่ีการใช้งานฝ่ังเปียกและฝ่ังแห้ง อุปกรณ์  ภายในห้องน า้หลกัๆ 
ครบตามท่ีต้องการใช้งาน จากห้องนัง่เลน่ชัน้ลา่ง มีบนัไดเช่ือมตอ่ไปยงัชัน้ 2 ของตวัห้อง จัดพืน้ท่ี
ไว้เป็นสว่นอเนกประสงค์ สามารถจดัเป็นห้องนัง่เลน่ ห้องท างาน หรือห้องนอนได้  มีความสงูจาก
พืน้ถึงฝา 2.5 เมตร จึงไม่รู้สึกอึดอัด ส าหรับห้องแบบ 1 Bedroom (MOFF) ทางโครงการติดตัง้
กลอนประตดิูจิตอล (Digital door lock) 
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ภาพประกอบ 53 แปลนการออกแบบอาคาร A ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560c). พาตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด
สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 54 แปลนการออกแบบอาคาร B ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลฟิวิ่ง (2560c).  พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด
สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 55 แปลนการออกแบบอาคาร C ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลฟิวิ่ง (2560c).  พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโด
ติดสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบับที่ 1399] 
(ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 56 อาคารของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
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ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : โครงการให้ครบตามมาตรฐาน แบบ Fully 

Fitted คือผู้พักอาศยัต้องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องเอง จึงควรพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายในการ
ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ไว้  สว่นหนึ่ง ทางโครงการให้วสัดุ / เฟอร์นิเจอรมาดงันี ้ห้องแบบ 1 Bedroom 
ประตูห้อง เป็นประตไูม้  พร้อมมือจับแบบก้านโยกและกุญแจ มีตาแมวและป้ายเลขท่ีห้องอยูท่าง
ผนังด้านข้างไว้พร้อมใช้งานพืน้ส่วนห้องทัง้หมดเป็นพืน้ลามิเนตไม้ ห้องครัวและห้องน า้ปูพืน้
กระเบือ้ง ผนงัห้องจริงเป็นผนงัฉาบเรียบติดวอลเปเปอร์ (Wallpaper) ทัง้ห้อง ไฟทัง้ห้องเป็นแบบ
ดาวน์ไลท์ (Downlight) ส่วนของประตูด้านในมีกันชนประตู  (Door Stopper) ติดอยู่ท่ีพืน้หลัง
ประต ูเคร่ืองปรับอากาศให้ของมิตซูบิชิ (Mitsubishi)    แบบ Split type ขนาด 12,000 BTU ติดตัง้
อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ (Smoke detector) และหัวฉีด น า้ดับ เพลิงระบบ Sprinkler ไว้ให้
เรียบร้อย ส าหรับสวิทซ์ และปลัก๊ ภายในห้องทัง้หมดเป็นของบิทิชีโน (Bticino) ทัง้หมด  

สว่นห้องน า้ ชุดสขุภณัฑ์ต่างๆ ใช้ของคอตโต้ (Cotto) ทัง้หมด มีฉากกัน้อาบน า้
เป็นบานเปลอืยกระจกนิรภยัใสพร้อมอุปกรณ์สแตนเลส ฝา้เพดานเป็นยิปซัม่บอร์ดชนิดกนัชืน้ ติด
พดัลมระบายอากาศ 

สว่นพืน้ท่ีครัว เป็นแบบครัวปิดมีฉากหรือประตูกัน้แบ่งพืน้ท่ี ตัวบานประตูเป็น
บานเลือ่น 2 บาน เป็นประตบูานอลมิูเนียมกระจกใสเขียวกรองแสง พร้อมตวัล็อค ประกอบตวัราง
ไว้ด้านบน ภายในครัว       มีชุดครัวติดตัง้ให้มา (Built in) ซึ่งทางโครงการมีให้ชุดอ่างล้างจาน
สีเ่หลีย่มขนาดกลาง 1 ช่อง  ของแฟรงเก้ (Franke) ผนงัติดกระเบือ้งสามารถท าความสะอาดงา่ย 

ส่วนพื น้ ท่ีระเบียงปูพื น้กระเบื อ้งเซรามิก ผนังด้านขวาแขวนคอยล์ ร้อน 
(Condensing air) การท าแบบแขวนท าให้สามารถประหยดัพืน้ท่ีระเบียงได้ 

สว่นห้องนอน ได้ชุดกระจกอลูมิเนียมกระจกใสเขียวตัดแสง มีทัง้หน้าต่างบาน
กระทุ้ง 2 ฝ่ัง  ตวับานกระทุ้งมีความกว้างประมาณ 90 เซนติเมตร พร้อมมือจบัและอุปกรณ์ตวัลอ็ค 

และห้องแบบ 1 Bedroom (Moff) ให้วสัดุ / เฟอร์นิเจอร์มาเหมือนกัน แต่ตา่งกัน
ตรงท่ีทางโครงการติดตัง้กลอนประตูดิจิตอล (Digital door lock) ของซมัซุง (Samsung) หน้าต่าง
ภายในห้องนอนเป็นหน้าต่างบานใหญ่ โดยตรงกลางเป็นหน้าต่างบาน Fix สว่นสองฝ่ังด้านข้าง
เป็นหน้าต่างบานกระทุ้ งสองบาน หน้าต่างใช้กระจกใสเขียวตัดแสง และส าหรับบันไดเป็น
โครงสร้างเหลก็ ปิดผิวพืน้บนัไดด้วยกระเบือ้งยางลายไม้ 
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ภาพประกอบ 57 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 

 
ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560c). พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด

สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
 

 
 

ภาพประกอบ 58 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560c). พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด
สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 59 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 

 
ท่ีมา: ธิงออฟลฟิวิ่ง (2560c).  พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด

สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
 

 
 
ภาพประกอบ 60 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 

 
ท่ีมา:ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560c).  พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด

สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
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ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : มีให้เลือกใช้หลากหลาย เพราะโครงการมี
ขนาดใหญ่  ผู้พกัอาศยัค่อนข้างมาก มีการจดัการสว่นกลางออกมาให้เพียงพอเป็นอยา่งดี มีพืน้ท่ีสี
เขียวทัง้ชัน้ลา่งและชัน้บนให้ได้พกัผอ่น อาคาร A ประกอบด้วย ล็อบบี ้ร้านค้า สกายเลานจ์ (Sky 
lounge) ชัน้ 25 และสระขนาดเล็กไว้ส าหรับแช่ตัว (Dip pool) ชัน้ 25 สิ่งอ านวยความสะดวก
หลกัๆ ของทางโครงการอยูช่ัน้ 7 อาคาร B ประกอบด้วย ลอ็บบี ้สระวา่ยน า้ระบบเกลอืมีสระเด็กใน
ตวั ชัน้ 7 สระน า้บนดาดฟ้า (Pool deck) ห้องออกก าลงักาย ห้องซาวน์นา่แยกชาย - หญิง ห้องน า้
และอาบน า้แยกชาย - หญิง อาคาร C ประกอบด้วย ล็อบบี  ้พื น้ท่ีพักผ่อนแบบในร่ม (Sky 
Terrace) ชัน้ 14 สวนหย่อมกลางแจ้ง บนดาดฟ้า (Sky Garden) ชัน้ 21 สระขนาดเล็กไว้ส าหรับ
แช่ตัว (Dip pool) ชัน้ 23 และสิ่งอ านวยความสะดวกรอบโครงการ ประกอบด้วย สนามเด็กเล่น 
สวนหยอ่มรอบโครงการ ลิฟท์โดยสาร 3 ตวั ต่อ 1 อาคาร แบบลอ็คชัน้ ลิฟท์ขนของ 1 ตวั ผู้ รักษา
ความปลอดภยั 24 ชั่วโมง กล้องวงจรปิดแบบระบบ CCTV และ การเข้า - ออก โครงการผ่านคีย์
การ์ด (Acess Card) สว่นกลางมีความเป็นมาตรฐาน ลกูบ้านสามารถใช้งานได้ทัว่ถึง 

 

 
 

ภาพประกอบ 61 สาธารณูปโภคของโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา:ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560c).  พาชมตึกเสร็จ Metro Sky บางซื่อ - ประชาช่ืน คอนโดติด
สถานีรถไฟฟา้บางซอ่น บนถนนประชาช่ืน จาก Property Perfect [รีวิวฉบบัท่ี 1399] (ออนไลน์) 
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จากบทวิเคราะห์แต่ละปัจจัยของคอนโดมิเนียมโครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน 
(Metro Sky Phachachuen) พบว่า ศักยภาพทุกด้านมีความเหมาะสมส าหรับการตัดสินใจซือ้ 
เพราะว่า ท าเลท่ีตัง้ของโครงการใกล้ระบบรถไฟฟ้าสองระบบ คือ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบาง
ซ่อน ซึ่งห่างจากโครงการ เพียง 200 เมตร และอนาคตมีสายสีแดงอ่อน สถานีบางซ่อน ซึ่งเป็น
จุดเด่นของโครงการ และอยู่ติดกับถนนประชาช่ืน มีความสะดวกในการเข้า - ออกโครงการ 
สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง ปัจจุบนัชุมชนย่านนีเ้ร่ิมกลายเป็นท่ีอยูอ่าศยัในแนวสงูใหม่
สลบักบัท่ีอยูอ่าศยัแนวราบเดิม มีคอนโดมิเนียมสร้างขึน้ตลอดเส้นทางถนนประชาช่ืน  

ความอุดสมบูรณ์บริเวณรอบโครงการเต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย เกิด
จากย่านนีเ้ป็นชุมชนมาก่อน จึงมีความอุดมสมบูรณ์มากพอสมควร และยงัอยู่ใกล้กับ สถานท่ี
ราชการ ตลาดสดบางซอ่น ห้างสรรพสนิค้าตา่งๆ อีกด้วย  

การคมนาคมถือว่ามีความสะดวกอย่างมาก สามารถเข้า – ออกเมืองได้หลาย
เส้นทาง เช่น ถนนรัชดาภิเษก ถนนวิภาวดี ถนนแจ้งวัฒนะ เป็นต้น การใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะนัน้มีให้เลอืกหลากหลาย โดยบริเวณฝ่ังตรงข้ามหน้าโครงการมีปา้ยรถประจ าทาง และวิ
นมอเตอร์ไซต์รับจ้างให้บริการ รวมถึงการใช้บริการรถไฟฟา้สายสมี่วงซึง่อยูใ่กล้กบัสถานีบางซอ่น  

การออกแบบโครงการเป็นรูปแบบสไตล์โมเดิร์น มีทัง้หมด 3 อาคาร โดยแต่ละ
อาคารมีการออกแบบพืน้ท่ีใช้งานท่ีแตกตา่งกนั และรูปแบบห้องมีให้เลอืกหลากหลายอีกเช่นกนั 

วสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ ทางโครงการให้ครบตามมาตรฐาน รวมถึงสาธารณูปโภค
สว่นกลางต่างๆ ท่ีให้มาครบครัน โดยสว่นกลางหลกัๆ ของโครงการอยู่ท่ีอาคาร B เช่น สระว่ายน า้
ระบบเกลอื ห้องออกก าลงักาย ท่ีพกัผอ่น เป็นต้น  

โครงการนีเ้หมาะกับ ผู้ ท่ีต้องการมีคอนโดมิเนียมย่านประชาช่ืน ติดถนนใหญ่
และสามารถเดินทางได้สะดวกทัง้ทางรถยนต์ส่วนตวัและระบบขนสง่สาธารณะ เน้นครอบครัว
ขนาดเล็ก - กลาง รูปแบบห้องมีความหลากหลาย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกให้เลือกใช้งาน
ครบถ้วน และจุดด้อยของโครงการท่ีสงัเกตเห็น คือ ทางโครงการอยู่ติดถนนใหญ่ประชาช่ืน เลียบ
คลองประปา เป็นถนนท่ีในช่วงเช้าและช่วงเย็นติดมาก จึงต้องค านวณเวลาในการเดินทางให้แนช่ัด
, การให้ห้องมาแบบ Fully Fitted อาจไม่เหมาะส าหรับผู้ ท่ีไม่ชอบหรือไม่ถนดักับการตกแต่งห้อง
เอง  

3. โครงการศุภาลัย เวอรัน ด้า รัชวิภา - ประชาช่ืน  (Supalai Veranda 
Ratchavipha - Prachachuen) 

3.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) 
3.2 สถานี: บางซอ่น 
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3.3 ระยะหา่งจากสถานี: 250 เมตร 
3.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
3.5 จ านวนอาคาร: 1 อาคาร 
3.6 จ านวนชัน้: 29 ชัน้ 
3.7 จ านวนห้อง: 1,705 ยนิูต และร้านค้า 26 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 1,731 ยนิูต 
3.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  

ห้องสตดิูโอ / 31.50 – 33.00 ตารางเมตร 
1 Bedroom / 42.50 – 45.00 ตารางเมตร 
2 Bedroom / 65.50 – 70.50 ตารางเมตร 

3.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 1.89 ล้านบาท 
3.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%): 50% 

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา - ประชาช่ืน  
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : ถือว่าเป็นท าเลท่ีดี เพราะโครงการอยู่ใกล้กับสถานี

รถไฟฟา้สายสมี่วง 250 เมตร โดยสามารถเข้า - ออก จากซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 30 ได้ และหา่ง
จากสถานีรถไฟฟ้าสายสแีดงอ่อน สถานีบางซอ่นประมาณ 500 เมตร โครงการตัง้อยูบ่นถนนใหญ่
ประชาช่ืน ระยะทางไม่ไกลจากแยกประชาช่ืน ถนนรัชดาภิเษก ถนนก าแพงเพชร ทางด่วนศรีรัช 
ท าเลย่านประชาช่ืนเป็นอาคารพาณิชย์และบ้านพกัอาศยั สภาพแวดล้อมรอบโครงการเปิดโลง่ มี
เพียงสว่นของ East Wing ห้องทางทิศเหนือท่ีถูกอาคารของคอนโดมิเนียมยูดีไลท์ 3 ประชาช่ืน - 
บางซื่อ (U Delights 3   Prachachuen – Bangsue) ปิดบังทศันียภาพเท่านัน้ ด้านหน้าโครงการ
ทางซ้ายมีวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างอยู่ด้านหน้า ถัดมาเป็นมีคอนโดมิเนียมเก่าอยู่ช่ือว่า “ประชาช่ืน
คอนโด” และบ้านพักอาศยัเดิมท าให้บริเวณนีมี้ร้านค้า ร้านอาหารจ านวนมาก ส่วนด้านขวามือ
ของโครงการมีป้ายรถประจ าทาง ถัดมาเป็นร้านค้า ร้านอาหารอีกมากมาย และถัดออกมาเป็น
โครงการเพื่อนบ้าน คือโครงการยดีูไลท์ 3 ประชาช่ืน - บางซื่อ 
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ภาพประกอบ 62 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 

 
ท่ีมา:ธิงออฟลฟิวิ่ง (2560b).  Supalai Veranda รัชวิภา - ประชาช่ืน ใกล้รถไฟฟา้ 2 สาย 

โดย ศภุาลยั [รีวิวฉบบัท่ี 482] (ออนไลน์) 
 

 
 

ภาพประกอบ 63 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ปา้ยด้านหน้าของโครงการ 
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ภาพประกอบ 64 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : อยู่ในระดบัดี ภายในโครงการมีร้านค้าท่ี
หลากหลายรองรับลกูบ้านท่ีมีจ านวนยนิูตคอ่นข้างมากได้เป็นอยา่งดี ความอุดมสมบูรณ์หลกัๆ อยู่
ตรงบริเวณแยกประชาช่ืนท่ีมีตลาดเตาปูน เทสโก้ โลตสั ประชาช่ืน หรือช่วงถนนประชาช่ืนตดักับ
ถนนงามวงศ์วาน  มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน พันธ์ทิพย์งามวงศ์
วาน โฮมโปร เป็นต้น แต่ถ้ามาทางถนนกรุงเทพฯ - นนทบุรี ซึ่งเป็นถนนท่ีขนานกับถนนประชาช่ืน 
เป็นยา่นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ในระดบัหนึ่ง ท่ีอยู่ใกล้กับโครงการ ได้แก่ ตลาดบางซ่อน บิ๊กซี วงศ์
สวา่ง สว่นสถานท่ีส าคญัท่ีอยูใ่กล้กับโครงการ ได้แก่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาช่ืน โรงเรียน
สามเสนวิทยาลยั ส านักงานเขตบางซื่อ โรงเรียนโยธินบูรณะ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ รัฐสภาใหม่ โรงเรียนสามเสน 2 และสถานีขนสง่หมอชิต เช่นเดียวกับโครงการ
เมโทร สกาย บางซื่อ - ประชาช่ืน 

 

บริเวณรอบนอกของโครงการ 
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ภาพประกอบ 65 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2560a).  EP.886 รีวิว คอนโด ศุภาลยั เวอรันด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
ราคาเร่ิมต้นท่ี 1.89 ล้านบาท (ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 66 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซือ้ 
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ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว มีความ
สะดวกมาก เพราะถนนประชาช่ืนสามารถใช้ได้หลากหลายเส้นทาง ทัง้เข้าเมืองโดยใช้เส้นบางซื่อ 
รัชดาภิเษก หรือวิภาวดี นอกจากนัน้สามารถขึน้ทางด่วนท่ีอยู่ใกล้กับโครงการ ตรงบริเวณ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ และการเดินทางโดยใช้ระบบขนสง่สาธารณะ มีรถไฟฟ้าสายสีม่วงห่าง
จากโครงการประมาณ 250 เมตร และรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน ระยะห่างออกไป 500 เมตร หาก
เป็นชั่วโมงเร่งด่วนอาจต้องใช้บริการมอเตอร์ไซต์รับจ้าง และสามารถเดินเร่ือยๆ ไปยังสถานี
รถไฟฟา้ก็ได้ บริเวณนีมี้ฟุตบาทเดินได้ตลอดแนว ข้อดีของโครงการที่อยู่ติดถนนหลกัประชาช่ืน คือ
ไม่ต้องเข้าซอยเปลีย่ว เรียกบริการระบบสาธารณะได้งา่ยและสะดวก  

 

 
 

ภาพประกอบ 67 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา:โฮมน่าอยู่ (2560a).  EP.886 รีวิว คอนโด ศุภาลยั เวอรันด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
ราคาเร่ิมต้นท่ี 1.89 ล้านบาท (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 68 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 69 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

เข้าสูถ่นนประชาช่ืน ตรงไปเร่ือย  ๆ

เลีย้วซ้ายเข้าโครงการศภุาลยั เวอรันด้า ประชาช่ืน 
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ภาพประกอบ 70 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 71 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

วินมอเตอร์ไซต์รับจ้างบริเวณด้านหน้าโครงการ 

ปา้ยรอรถประจ าทางอยูด้่านหน้าของโครงการ 
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ด้านการออกแบบของโครงการ : โครงการตัง้เป็นแนวยาวโดยมีพืน้ท่ีสว่นกลาง
ขนานกับตัวตึกซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ West Wing, Center Wing, East wing แต่อยู่ในอาคาร
เดียวกันโดยมีการเช่ือมทางเดินไว้ทัง้ 3 สว่น ซึง่แต่ละสว่นมีลฟิท์โดยสารและล็อบบีแ้ยกกนั และมี
การตกแต่งภายในล็อบบีก้ับโทนสีท่ีแตกต่างกันออกไป โครงการมีทัง้หมด 29 ชัน้ ด้านหน้า
โครงการเป็นชัน้ Ground และถัดออกมาเป็นสวนของชัน้ 5 เป็นชัน้ส่วนกลางหลกั มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกไว้ทัง้หมด และเป็นชัน้แรกของห้องพกัอาศยั สว่นกลางแยกเป็น 3 สว่นโดยด้านหน้า 
West Wing และ East Wing เป็นสวนให้ลกูบ้านได้พกัผ่อนด้านในเป็นห้องพกัอาศยั สว่น Center 
Wing ด้านหน้าเป็นสว่นของสระว่ายน า้ และภายในอาคารเป็นพืน้ท่ีสว่นกลางห้องต่างๆ เช่น ห้อง
ออกก าลงักาย ห้องอ่านหนงัสอื ห้านดูหนงั และคิดส์คลบั (Kids Club) โดยท่ีชัน้ 1 – 4 เป็นท่ีจอด
รถ สว่นตัง้แตช่ัน้ 6 ขึน้ไปเป็นห้องพกัอาศยัทัง้หมด   

ล็อบบีข้องส่วน Center Wing เป็นแนวความคิดท่ีว่า Green หมายถึง สดช่ืน
ร่ืนรมย์กลางธรรมชาติเขียวขจี Refresh among natural “GREENERY”  โดยสว่นนีมี้ลกัษณะและ
การตกแตง่ภายนอกมีเส้นลายเป็นสเีขียว 

ล็อบบีข้องส่วน East Wing เป็นแนวความคิดท่ีว่า Gold หมายถึง สวยงาม 
ทรงคุณค่าดั่งทอง Enjoy infinite beauty of “GOLD” โดยสว่นนีมี้ลกัษณะการตกแต่งภายนอกมี
เส้นลายเป็นสเีหลอืง - ทอง 

ล็อบบีข้องส่วน West Wing เป็นแนวความคิดท่ีว่า Marine หมายถึง สุขสงบ 
เยือกเย็นกับสายน า้ Cool down your lives with “MARINE” โดยส่วนนีมี้ลักษณะการตกแต่ง
ภายนอกมีเส้นลายเป็นสนี า้เงิน  

การออกแบบห้องนัน้ศุภาลยัออกแบบมาได้อย่างดี ทัง้ห้องแบบสตูดิโอ (Studio 
Room)หรือห้องแบบ 1 ห้องนอนสามารถอยู่ได้สบาย พืน้ท่ีหลายสว่นสามารถใช้งานได้จริง ห้อง
สตดิูโอ (Studio Room) เหมาะกบัการอยูค่นเดียวหรือสองคน เพราะพืน้ท่ีภายในห้องมีจ ากดั  สว่น
ห้องแบบ 1 ห้องนอน (1 Bedroom) และ 2 ห้องนอน (2 Bedroom) มีพืน้ท่ีห้องมากกวา่ สามารถ
วาง  ตู้ เก็บของเพิ่มเติมได้อีก ส าหรับการออกแบบอาคารมีการแบ่งแนวคิดของโครงการอย่าง
เดน่ชดั 

การออกแบบห้อง Two Bedroom ถ้าหากเข้ามาเจอสว่นท่ีเป็นรับประทานอาหาร
ก่อนสามารถวางโต๊ะอาหารส าหรับ 4 ท่ีนั่งได้ ถัดไปเป็นสว่นของห้องนั่งเล่น สามารถวางโซฟา
ขนาดใหญ่ได้  มีพืน้ท่ีกว้างพอสมควร ถัดมาทางด้านขวาส่วนแรกเป็นห้องครัว สามารถวาง
เคาน์เตอร์เพิ่มได้อีก และถัดไปเป็นห้องน า้ท่ีใช้ร่วมระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนเล็ก โดย
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ห้องนอนเลก็สามารถวางเตียงขนาด 3 ฟุตได้ สว่นห้องนอนหลกั (Master Bedroom) สามารถวาง
เตียงขนาด 6 ฟุตได้เลย สว่นระเบียงห้องมีความกว้าง เพราะเป็นระเบียงท่ีเช่ือมระหวา่งห้องนัง่เลน่
กบัห้องนอนหลกั โดยมีคอยล์ร้อน (Condensing air)  กัน้ตรงกลางไว้  

การออกแบบห้อง Studio Room ถ้าหากเข้ามาเจอสว่นท่ีเป็นรับประทานอาหาร  
และห้องนั่งเล่นก่อน  ถัดไปเป็นสว่นของห้องนอน โดยปลายเตียงเป็นต าแหน่งท่ีตัง้โทรทศัน์และ
โต๊ะท างาน ห้องครัวเป็นแบบครัวปิด มีเคาน์เตอร์ให้เตรียมอาหาร ระเบียงห้องมีการวางคอยล์ร้อน 
(Condensing air) ซึ่งระเบียงมีความกว้างเพียง 1 เมตร แต่มีความยาว 2 เมตรกว่า จึงท าให้
สามารถวางเคร่ืองซักผ้าได้ ห้องนอนสามารถวางเตียงขนาด 5 ฟุต ได้ ถัดมาเป็นห้องน า้อยู่
ด้านขวา ไม่มีเคร่ืองระบายอากาศเพราะอยู่ติดกับภายนอก ห้องครัวอยู่ติดกับห้องน า้ มีประตู
ทางเข้าเป็นกระจกบานเลือ่น 

การออกแบบห้อง One Bedroom ถ้าหากเข้ามาเจอสว่นท่ีห้องนัง่เลน่ก่อน ซึ่งมี
พืน้ท่ีกว้างพอสมควร สามารถวางโซฟาส าหรับ 2 – 3 คนได้ ถดัมาเป็นสว่นรับประทานอาหาร และ
ฝ่ังซ้ายสดุเป็นสว่นของห้องนอน มีประตกูระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่กัน้ห้องไว้อยู ่ท าให้ห้องนัง่เลน่
ได้รับแสงธรรมชาติสามารถระบายอากาศได้ดี ห้องครัวเป็นเคาน์เตอร์ยาวด้านเดียว โดยมีตู้ เก็บ
ของทัง้ชัน้บน  และชัน้ล่าง ถัดไปเป็นระเบียง เป็นประตูกระจกบานเลื่อนทัง้บานท าให้แสง
ธรรมชาติเข้ามาได้เต็มท่ี พืน้ท่ีมีความกว้างพอสมควร สว่นของห้องน า้ มีฉากกัน้ห้องน า้แยกสว่น
เปียกและสว่นแห้ง อ่างล้างหน้มีพืน้ท่ีส าหรับให้วางของ และต าแหน่งโถสขุภณัฑ์ สายฉีดช าระมี
การติดตัง้ท่ีสะดวกมากยิ่งขึน้ พร้อมติดตัง้เคร่ืองระบายอากาศ  

 

 
 

ภาพประกอบ 72 แปลนการออกแบบอาคารของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2560a).  EP.886 รีวิว คอนโด ศุภาลยั เวอรันด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
ราคาเร่ิมต้นท่ี 1.89 ล้านบาท (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 73 อาคารของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 74 ห้องตวัอยา่งของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
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ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : ศภุาลยัออกแบบจดัมาให้พอสมควร โครงการขาย
แบบ Fully Fitted  โดยโครงการให้มาดังนี ้ชุดเคาน์เตอร์ครัว สุขภัณฑ์ เคร่ืองท าน า้อุ่น ฉากกัน้
อาบน า้ในห้องน า้ เคร่ืองปรับอากาศ และวอลเปเปอร์ (Wallpaper) ให้ทุกห้อง ประตูเป็นประตู
ส าเร็จรูป ผิวลายไม้สีน า้ตาลเข้ม มีช่องตาแมว และหมายเลขห้องติดท่ีบานประตู มือจับเป็นแบบ
ก้านโยก ด้านข้างมีกร่ิงประตู พืน้ในห้องเป็นลามิเนตมีความหนา 12 มิลลิเมตร สีโอ๊ค ธรณีประตู
เป็นหินสงัเคราะห์ลานหินสเีทา  ผนงัติดตัง้วอลเปเปอร์ ไฟเป็นแบบโคมซาลาเปา ประตหู้องน า้เป็น
ประตู UPVC สีขาว มือจับเป็นแบบลกูบิด ธรณีประตูเป็นหินสงัเคราะห์สีเทา ห้องน า้มีหน้าต่าง
กระจกบานกระทุ้ งบานเล็ก เพื่อระบายอากาศ อ่างล้างหน้าและสขุภณัฑ์ทัง้หมดเป็นของคอตโต้ 
(Cotto) สว่นอาบน า้มีฉากกัน้เป็นกระจกนิรภยัแบบบานเลื่อน เคร่ืองท าน า้อุ่นทางโครงการติดตัง้
ให้เป็นของอีเลคโทรลกัซ์ (Electrolux) ห้องครัวมีประตูกัน้เป็นประตูกระจกบานเลื่อน พืน้เป็น
กระเบือ้งเซรามิคขนาด 30 x 30 เซนติเมตร เคาน์เตอร์มีความกว้าง ยาวด้านเดียว ภายในเป็นผนงั
เรียบทาสี ท็อปเคาน์เตอร์ใช้วสดุเป็น PVC ลานหินสีด า ด้านบนเป็นชัน้วางของและตู้  ถัดมาเหนือ
เคาน์เตอร์ผนงัเป็นกระเบือ้งเซรามิคสีเดียวกบัพืน้ ด้านลา่งเป็นตู้ เก็บของหน้าบานเป็นลามิเนตลาย
ไม้สีน า้ตาล สว่นชัน้ท่ีติดกับเคาน์เตอร์มีเพียงช่องตรงกลางเท่านัน้ท่ีเปิดใช้งานได้ โดยเปิดมาเป็น
ลิน้ชกัส าหรับเก็บช้อน - ส้อม ระเบียงมีประตกูระจกบานเลือ่นกัน้ระหวา่งระเบียงกบัห้องครัว เป็น
กระจกเขียวตดัแสง กรอบอลมิูเนียมสธีรรมชาติ ด้านนอกระเบียงมีราวกันตกสนี า้ตาล และระแนง
เพื่อบงัคอยล์ร้อน  

 

 
 

ภาพประกอบ 75 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

หน้าห้องทกุห้อง มีระบบกดกร่ิง 
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ภาพประกอบ 76 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 77 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

สว่นของห้องนัง่เลน่ 

สว่นของโต๊ะรับประทานอาหาร 
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ภาพประกอบ 78 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 79 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 80 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

สว่นของห้องนอน 

สว่นของห้องน า้ 

สว่นของห้องครัว 
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ภาพประกอบ 81 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : ทางโครงการให้สิ่งอ านวยความสะดวกตาม
มาตรฐานชัน้ 1 - 4 และพืน้ท่ีรอบโครงการเป็นพืน้ท่ีจอดรถ และพืน้ท่ีสว่นกลางเร่ิมจากชัน้ 1 เป็น
พืน้ท่ีสวนแนวยาว   มีทางเดินในสวน พร้อมเคร่ืองเล่นและท่ีพักผ่อน ส าหรับชัน้ 5 เป็นพืน้ท่ี
ส่วนกลางโดยส่วน East Wing และ West Wing เป็นสวนไว้ส าหรับพักผ่อน ส่วน Center Wing 
เป็นสระวา่ยน า้ระบบเกลอืท่ีขนาด 53 x 10 เมตร โดยแบง่เป็นสระผู้ ใหญ่และสระเด็ก และด้านในมี
ห้องต่างๆ ให้ลกูบ้านได้ใช้บริการทัง้ห้องน า้แยกชาย - หญิง ห้องซาวน่า ห้องแอโรบิค ห้องเล่น
ปิงปอง ห้องอ่านหนังสือ ห้องสมุด เลานจ์   ห้องเด็กเล่น ห้องประชุม และห้องชมภาพยนตร์ 
ด้านหน้าโครงการมีการรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และกล้องวงจรปิด CCTV ท่ีทางเข้า 
– ออกพร้อมระบบเข้า – ออกแบบ Key Card ทางเข้าเพื่อเข้าในอาคารใช้ระบบสแกนนิว้มือ ลิฟท์
โดยสารแบง่เป็น 3 สว่น โดยแตล่ะสว่นมีลฟิท์โดยสาร 2 ตวั  และลฟิท์ขนของ 1 ตวั  

 

 
 

ภาพประกอบ 82 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

สว่นระเบียงของห้อง 

ลอ็บบีข้องโครงการ 
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ภาพประกอบ 83 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 84 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 85 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

สวนหยอ่มและท่ีจอดรถ 

กลอ่งใสจ่ดหมาย 

ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านสะดวกซือ้ 
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ภาพประกอบ 86 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 87 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ระบบทางเข้า - ออกแบบ Key Card 

สระวา่ยน า้และสวนหยอ่ม 
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ภาพประกอบ 88 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 89 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 90 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ห้องออกก าลงักาย 

ห้องเลน่ปิงปอง 

ห้องสมดุและเลานจ์ 
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ภาพประกอบ 91 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 92 สาธารณูปโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

จากบทวิเคราะห์แต่ละปัจจัยของคอนโดมิเนียมโครงการศุภาลยั เวอรันด้า รัช
วิภา – ประชาช่ืน(Supalai Veranda Ratchavipha - Prachachuen) พบว่า ศักยภาพทุกด้านมี
ความเหมาะสมส าหรับการตัดสินใจซือ้ เพราะว่า ท าเลท่ีตัง้อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
250 เมตร โดยสามารถเข้า - ออก  จากซอยกรุงเทพฯ - นนทบุรี 30 ได้ อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า
สายสีแดงอ่อน สถานีบางซ่อนประมาณ 500 เมตร และอยู่ติดกับถนนประชาช่ืน สามารถ

คิดส์คลบั 

ห้องน า้และห้องซาวนา่ 
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สงัเกตเห็นได้งา่ย และเช่ือมต่อกับถนนหลายเส้นทาง เช่น ถนนรัชดาภิเษก ถนนก าแพงเพชร ถนน
วิภาวดี เป็นต้น  

บริเวณรอบโครงการมีความอุดมสมบูรณ์มาก เกิดจากยา่นนัน้เป็นชุมชนท่ีมีผู้คน
อาศยัอยูม่าก ท าให้มีร้านค้า ร้านอาหาร ตลอดเส้นทางถนนประชาช่ืน การคมนาคมถือวา่มีความ
สะดวกมากทัง้การใช้รถยนต์สว่นตัวท่ีสามารถไปได้หลายเส้นทาง หรือการใช้บริการระบบขนส่ง
สาธารณะทัง้รถไฟฟา้สายสมี่วง รถประจ าทาง วินมอเตอร์ไซต์ และรถแท็กซี่ เป็นต้น  

การออกแบบอาคารนั น้  แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามแนวความยาวคล้ายรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า และยังมีพืน้ท่ีสีเขียวและท่ีจอดรถล้อมรอบโครงการ รวมทัง้มีการแบ่งล็อบบี ้
(Lobby) ของอาคารอยา่งชดัเจน  ทัง้ 3 สว่นนีก้ารออกแบบห้องมีให้เลอืกหลากหลายรูปแบบตาม
สไตล์ของศภุาลยั  

วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ เป็นการขายห้องแบบ Fully Fitted  โดยโครงการ
ให้มาดงันี ้ชุดเคาน์เตอร์ครัว สขุภณัฑ์ เคร่ืองท าน า้อุ่น ฉากกัน้อาบน า้ในห้องน า้ เคร่ืองปรับอากาศ 
และวอลเปเปอร์ (Wallpaper) ให้ทกุห้อง  

สว่นสาธารณูปโภคให้มาตามมาตรฐานของโครงการ พืน้ท่ีสว่นกลางเร่ิมจากชัน้ 
1 เป็นพืน้ท่ีสวนแนวยาว   มีทางเดินในสวน พร้อมเคร่ืองเลน่และท่ีพกัผอ่น ส าหรับชัน้ 5 เป็นพืน้ท่ี
สว่นกลางโดยสว่น East Wing และ West Wing เป็นสวนไว้ส าหรับพกัผ่อน สว่น Center Wing มี
ห้องท่ีอ านวยความสะดวกตา่งๆ ถือว่าเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชัว่โมง และ
กล้องวงจรปิด CCTV ท่ีทางเข้า – ออก ลฟิท์โดยสารแบ่งเป็น 3 สว่น โดยแตล่ะสว่นมีลฟิท์โดยสาร 
2 ตวั และลฟิท์ขนของ 1 ตวั  

โครงการนีเ้หมาะกบั ผู้ ท่ีก าลงัมองหาคอนโดมิเนียมระดบักลางท่ีราคาจบัต้องได้ 
และอยู่ในย่านท่ีมีศักยภาพในอนาคต โดยไม่จ าเป็นต้องอยู่ย่านกลางเมือง และจุดด้อยของ
โครงการท่ีสงัเกตเห็น คือ การเดินทางอาจมีปัญหาบางช่วงท่ีการจราจรติดขดั โดยเฉพาะช่วงเช้า
และช่วงเย็นท่ีปริมาณของรถคอ่นข้างหนาแนน่ในถนนเส้นประชาช่ืน  

4. โครงการศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ (Supalai Vista Tiwanon) 
4.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
4.2 สถานี: แยกติวานนท์ 

4.3 ระยะหา่งจากสถานี: 200 เมตร 
4.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
4.5 จ านวนอาคาร: 1 อาคาร 
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4.6 จ านวนชัน้: 34 ชัน้ 

4.7 จ านวนห้อง: 646 ยนิูต และร้านค้า 6 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 652 ยนิูต 

4.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  
4.8.1 ชัน้ท่ี 8  

Studio / 33.50 - 34 ตารางเมตร / 10 ยนิูต 
1 Bedroom / 47.00 – 48.50 ตารางเมตร / 6 ยนิูต 
2 Bedroom / 68.00 – 81.50 ตารางเมตร / 3 ยนิูต 
นวนห้องตอ่ชัน้ 19 ยนิูต 

4.8.2 ชัน้ท่ี 9 – 33  
Studio / 33.50 - 34 ตารางเมตร / 12 ยนิูต 
1 Bedroom / 47.00 – 48.50 ตารางเมตร / 8 ยนิูต 
2 Bedroom / 68.00 – 81.50 ตารางเมตร / 4 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 24 ยนิูต 

4.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 1.85 ล้านบาท 
4.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%): 60%  

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : ท าเลดีมาก ทางเข้าโครงการอยูห่่างจากรถไฟฟ้าสาย

สีม่วง สถานีแยกติวานนท์เพียง 200 เมตร อยู่ย่านเมืองนนทบุรี บนถนนกรุงเทพมหานคร - นนทบุรี 
ก่อนถึงแยกติวานนท์ 100 เมตร โดยพืน้ท่ีรอบโครงการตัง้อยู่โซนการก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินสี
ส้ม คือก าหนดความหนาแน่นปานกลาง แม้ว่าจะอยู่ในย่านท่ีมีความหนาแน่นแต่สัมผัสได้ถึง
บรรยากาศความเป็นธรรมชาติในย่านชานเมือง และยังคงท่ีพกัอาศยัดัง้เดิมไว้ มีทัง้ร้านค้า และ
ร้านอาหารตลอดเส้นทาง 
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ภาพประกอบ 93 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศภุาลยั เวอรันด้า ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา:  โฮมน่าอยู่  (2560b).  คอนโด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ Supalai Vista 
Tiwanon (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 94 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศภุาลยั เวอรันด้า ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : บริเวณรอบโครงการสว่นใหญ่เป็นอาคาร
พาณิชย์  บ้านเด่ียวและบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชัน้ มีร้านสะดวกซือ้และร้านอาหารอยู่บ้าง แต่ทาง
โครงการมีร้านค้ารองรับถึง 12 ร้าน ท าให้ลกูบ้านมีความสะดวกสบายในการซือ้อาหารและซือ้ของ
มากขึน้ หรือต้องการไปห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ใกล้เป็นห้างบิ๊กซี ติวานนท์ท่ีอยู่ห่างจากตวัโครงการ
ประมาณ 150 เมตรเท่านัน้ สถานท่ีส าคัญโดยรอบของโครงการ ได้แก่ บิ๊กซี ติวานนท์ กระทรวง
สาธารณสุข ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด แคราย เทสโก้ โลตสั รัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัด
นนทบุรี โรงพยาบาลเกษมราฎร์ ประชาช่ืน เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 
โรงเรียนวดัลานนาบุญ  โรงเรียนอนุบาล บ้านนท์ โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา โรงพยาบาลศรี
ธัญญา โรงพยาบาลสตัว์กรุงเทพ - นนท์ เป็นต้น  
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ภาพประกอบ 95 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการศภุาลยั เวอรันด้า ประชาช่ืน 

 
ท่ีมา:  โฮมน่าอยู่  (2560b).  คอนโด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ Supalai Vista 

Tiwanon (ออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 96 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการศภุาลยั เวอรันด้า ประชาช่ืน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ร้านค้า และร้านอาหาร 
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ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์สว่นตวั การเดินทาง
เข้าถึงโครงการมีความหลากหลาย และท าเลบริเวณนีถื้อว่าเป็นท าเลทอง เพราะสามารถเช่ือมต่อ
กบัถนนสายหลกัได้หลายเส้นทาง เช่น ถนนกรุงเทพมหานคร - นนทบุรี เช่ือมตอ่กบัถนนวงศ์สวา่ง 
ถนนรัชดาภิเษก ถนนรัชโยธิน นอกจากนีย้งัสามารถใช้เส้นทางถนนนครอินทร์ ถนนราชพฤกษ์ และ
ถนนรัตนาธิเบศร์ได้อย่างสะดวก หรือใช้เส้นทางถนนติวานนท์ท่ีสามารถเช่ือมต่อกับถนนแจ้ง
วฒันะได้ ถ้าชั่วโมงเร่งด่วนอาจใช้ทางขึน้ – ลงทางด่วนพิเศษศรีรัชได้เลย และการเดินทางโดยใช้
ระบบขนสง่สาธารณะ มีความสะดวกอย่างมาก เน่ืองจากท าเลท่ีตัง้โครงการสามารถใช้บริการ
ระบบขนส่งสาธารณะได้อย่างสะดวก สามารถเลือกใช้บริการได้ทัง้รถโดยสารประจ าทาง และ
รถไฟฟา้สายสมี่วงท่ีมีสถานีอยูใ่กล้กบัโครงการ 

 

 
 
ภาพประกอบ 97 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 

 
ท่ีมา:  โฮมน่าอยู่  (2560b).  คอนโด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ Supalai Vista 

Tiwanon (ออนไลน์ 
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ภาพประกอบ 98 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 

 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 99 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

สีแ่ยกติวานนท์ มุ่งสูถ่นนกรุงเทพมหานคร - นนทบุรี 

ศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ อยูท่างด้านขวามือ 
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ภาพประกอบ 100 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 101 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

เลีย้วขวา เข้าโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 

ทางเข้า - ออกของโครงการ 
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ด้านการออกแบบของโครงการ : อาคารออกแบบมาสไตล์โมเดิร์นตามสมัยนิยม
ทัว่ไปตามแบบคอนโดมิเนียมศุภาลยั แปลนอาคารเป็นตัว L เพื่อรับลมตะวนัตกเฉียงใต้และลม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จอดรถตัง้แตช่ัน้ 1 – 7 มีห้องพกัและสระวา่ยน า้ท่ีชัน้ 8 สว่นชัน้ 9 – 33 ท่ีเป็น
ท่ีพักอาศัยแปลนเหมือนกันทุกชัน้ และชัน้ดาดฟ้ามีสวนดาดฟ้าและ Sky Lounge พืน้ท่ีเปิดโล่ง
กว่า 66% มีความโดดเด่น ในเร่ืองนวัตกรรมสมาร์ท ดีไซน์ (Smart Design) ท่ีค านึงถึงการ
ประหยดัพลงังานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการกัน้ห้องครัวเป็นสดัสว่นเพื่อช่วยระบายกลิ่น
ควนัได้ดี การออกแบบห้องน า้ สามารถรับแสงแดดและลมจากภายนอกได้ดีช่วยให้ห้องไม่อับชืน้ 
และใช้กระจกสเีขียวตดัแสงเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสูห้่อง  

 

 
 

ภาพประกอบ 102 การออกแบบแปลนอาคารของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา:  โฮมน่าอยู่  (2560b).  คอนโด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ Supalai Vista 
Tiwanon (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 103 การออกแบบแปลนห้องของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา:  โฮมน่าอยู่  (2560b).  คอนโด ศุภาลัย วิสต้า แยกติวานนท์ Supalai Vista 
Tiwanon (ออนไลน์ 

 

 
 

ภาพประกอบ 104 รูปแบบห้องจริงของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
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ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : โครงการขายห้องแบบ Fully Fitted  สิ่งท่ี
โครงการให้มามีดังนี ้ชุดเคาน์เตอร์ครัว สุขภัณฑ์ เคร่ืองท าน า้อุ่น ฉากกัน้อาบน า้ในห้องน า้ 
เคร่ืองปรับอากาศ  และวอลเปเปอร์ (Wallpaper) ให้ทุกห้อง ประตเูป็นประตสู าเร็จรูป ผิวลายไม้สี
น า้ตาลเข้ม มีช่องตาแมว และหมายเลขห้องติดท่ีบานประต ูมือจบัเป็นแบบก้านโยก ด้านข้างมีกร่ิง
ประตู พืน้ในห้องเป็นลามิเนต      มีความหนา 12 มิลลิเมตร สีโอ๊ค ธรณีประตูเป็นหินสงัเคราะห์
ลานหินสีเทา ผนงัติดตัง้วอลเปเปอร์ ไฟเป็นแบบโคมซาลาเปา ประตูห้องน า้เป็นประตู UPVC สี
ขาว มือจับเป็นแบบลกูบิด ธรณีประตเูป็นหินสงัเคราะห์สีเทา ห้องน า้มัหน้าตา่งกระจกบานกระทุ้ ง
บานเลก็ เพื่อระบายอากาศ อ่างล้างหน้าและสขุภณัฑ์ทัง้หมดเป็นของคอตโต้ (Cotto) สว่นอาบน า้
มีฉากกัน้เป็นกระจกนิรภยัแบบบานเลื่อน เคร่ืองท าน า้อุ่นทางโครงการติดตัง้ให้เป็นของอีเลคโทร
ลกัซ์ (Electrolux) ห้องครัวมีประตูกัน้เป็นประตูกระจกบานเลื่อน พืน้เป็นกระเบือ้งเซรามิคขนาด 
30 x 30 เซนติเมตร เคาน์เตอร์มีความกว้าง ยาวด้านเดียว ภายในเป็นผนังเรียบทาสี ท็อป
เคาน์เตอร์ใช้วสัดุเป็น PVC ลานหินสีด า ด้านบนเป็นชัน้วางของและตู้  ถัดมาเหนือเคาน์เตอร์ผนงั
เป็นกระเบือ้งเซรามิคสีเดียวกับพืน้ ด้านลา่งเป็นตู้ เก็บของ หน้าบานเป็นลามิเนตลายไม้สีน า้ตาล
สว่นชัน้ท่ีติดกบัเคาน์เตอร์มีเพียงช่องตรงกลางเทา่นัน้ท่ีเปิดใช้งานได้ โดยเปิดมาเป็นลิน้ชกัส าหรับ
เก็บช้อน - ส้อม ระเบียงมีประตกูระจากบานเลือ่นกัน้ระหว่างระเบียงกับห้องครัว เป็นกระจกเขียว
ตัดแสง  กรอบอลูมิเนียมสีธรรมชาติ ด้านนอกระเบียงมีราวกันตกสีน า้ตาล และระแนงเพื่อบัง
คอยล์ร้อน  

 

 
 

ภาพประกอบ 105 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ประตแูละกร่ิงหน้าห้อง 
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ภาพประกอบ 106 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 107 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

สว่นของห้องนัง่เลน่ 

เตียงนอนของสว่นห้องนอน 
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ภาพประกอบ 108 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 109 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ตู้ เสือ้ผ้าของสว่นห้องนอน 

โต๊ะรับประทานอาหาร ชัน้วางโทรทศัน์ และโต๊ะเคร่ืองแปง้ 
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ภาพประกอบ 110 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 111 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
 

สว่นของห้องครัว 

สว่นของห้องน า้ 
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ภาพประกอบ 112 วสัดแุละเฟอร์นิเจอร์ของโครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียงห้อง 
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ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : พืน้ท่ีส่วนกลางเป็นล็อบบี ้(Lobby) กล่อง
จดหมาย (Mail Box) สวนหย่อม ห้องออก าลงักาย สระว่ายน า้ ห้องซาวน่า สวนดาดฟ้าและ Sky 
Lounge  

 

 
 

ภาพประกอบ 113 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 114 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 115 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ลอ็บบีข้องโครงการ 

สระวา่ยน า้ของโครงการ 

สวนหยอ่มของโครงการ 
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ภาพประกอบ 116 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 117 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 118 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ห้องประชุมของโครงการ 

ห้องสมดุและเลานจ์ของโครงการ 

ห้องออกก าลงักาย 
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ภาพประกอบ 119 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

จากบทวิเคราะห์แต่ละปัจจัยของคอนโดมิเนียมโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวา
นนท์ (Supalai Vista Tiwanon) พบว่า ศกัยภาพทุกด้านมีความเหมาะสมส าหรับการตดัสินใจซือ้ 
เพราะว่า ท าเลท่ีตัง้อยูร่ถไฟฟา้สายสีม่วงท่ีอยู่หา่งกับโครงการเพียง 200 เมตรเท่านัน้ และอยูใ่กล้
กบัแยกติวานนท์ สามารถเดินทางได้สะดวก  

ความอุดมสมบูรณ์รอบโครงการภายในโครงการมีร้านค้า ร้านอาหารมากมาย 
และภายนอกโครงการมีร้านค้ามากมายเช่นกัน รวมถึงห้างบิ๊กซี ติวานนท์ท่ีข้ามแยกไปประมาณ 
150 เมตร    

การคมนาคมยิ่งมีความสะดวกทัง้ทางรถยนต์สว่นตวัท่ีสามารถใช้ได้หลากหลาย
เส้นทาง และระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วงท่ีอยู่ห่างกับโครงการเพียง 200 
เมตรเทา่นัน้ เร่ืองของ 

การออกแบบอาคารนัน้มีความโดดเด่นอยู่แล้ว เพราะโครงการนีเ้น้นในเร่ือง
นวัตกรรมสมาร์ท ดีไซน์ (Smart Design) ท่ีค านึงถึงการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิง่แวดล้อม ซึง่ถือวา่เป็นโครงการท่ีมีความนา่สนใจอยา่งมาก  

โซนกลอ่งจดหมาย (Mail Box) 
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ส่วนเร่ืองวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์และด้านสาธารณูปโภคนัน้ โครงการจัดมาตาม
มาตรฐานของศุภาลยัอยู่แล้ว โครงการขายห้องแบบ Fully Fitted  สิ่งท่ีโครงการให้มามีดังนี ้ชุด
เคาน์เตอร์ครัว สขุภณัฑ์ เคร่ืองท าน า้อุ่น ฉากกัน้อาบน า้ในห้องน า้ เคร่ืองปรับอากาศ และวอลเป
เปอร์ (Wallpaper) ให้ทกุห้อง  

โครงการนีเ้หมาะกบั ผู้ ท่ีต้องการพกัอาศยัอยูย่า่นชานเมืองท่ีมีท าเลสมบูรณ์ และ
สามารถเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและรถไฟฟ้าสายสีม่วงโดยเป็นประจ า และจุดด้อยของ
โครงการท่ีสงัเกตเห็น คือ รูปแบบห้องท่ีมีห้องน า้อยู่ติดกับห้องครัวและติดระเบียง อาจท าให้ผู้ ท่ี
ชอบห้องนั่งเล่นอยู่ติดรับแสงแดดอาจผิดหวังเล็กน้อย เพราะจะได้รับแสงจากธรรมชาติเพียง
เลก็น้อยเทา่นัน้ 

 
2. ฝ่ังนนทบุรี 

1. โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย - งามวงศ์วาน (Supalai Park Khaerai - 
Ngamwongwan) 

1.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)  
1.2 สถานี: ศนูย์ราชการนนทบุรี 
1.3 ระยะหา่งจากสถานี: 130 เมตร 
1.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
1.5 จ านวนอาคาร: 1 อาคาร  
1.6 จ านวนชัน้: 34 ชัน้ 
1.7 จ านวนห้อง: 697 ยนิูต และร้านค้า 12 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 709 ยนิูต 
1.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  

1.8.1 ชัน้ท่ี 6 
Studio Room / 31.00 – 32.00 ตารางเมตร / 5 ยนิูต  
1 Bedroom / 45.50 – 52.00 ตารางเมตร / 10 ยนิูต 
2 Bedroom / 57.00 – 72.00 ตารางเมตร / 7 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 22 ยนิูต 

1.8.2 ชัน้ท่ี 7 - 33  
Studio Room / 31.00 – 32.00 ตารางเมตร / 5 ยนิูต  
1 Bedroom / 45.50 – 52.00 ตารางเมตร / 13 ยนิูต 
2 Bedroom / 57.00 – 72.00 ตารางเมตร / 7 ยนิูต 
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จ านวนห้องตอ่ชัน้ 25 ยนิูต 
1.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 1.98 ล้านบาท 
1.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%) : 60%  

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย - งามวงศ์วาน  
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : โครงการตัง้อยู่บนท าเลท่ีน่าสนใจ เพราะอยู่ใกล้

สถานีรถไฟฟา้ศนูย์ราชการนนทบุรีได้ ในระยะเพียง 130 เมตร และตัง้อยูบ่นถนนใหญ่รัตนาธิเบศร์ 
เป็นถนนหลกัเส้นหนึ่งท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัถนนสายต่างๆ เพื่อเดินทางมาท่ีพกัอาศยัย่านชาน
เมือง เช่น บางบัวทอง  บางกรวย - ไทรน้อย หรือแหล่งสถานท่ีท างานแถวเกษตร – นวมิทร์ 
รัชดาภิเษก ลาดพร้าว เป็นต้น พืน้ท่ีโดยรอบโครงการสว่นใหญ่เป็นอาคารพาณิชย์ท่ีเปิดชัน้ลา่งเป็น
ร้านค้า ร้านอาหารตามสัง่ทัว่ไปสลบักับบ้านพักอาศัย 1 – 2 ชัน้ ส าหรับอาคารสูงสว่นใหญ่เป็น
คอนโดมิเนียม และอาคารส านักงาน  ซึ่งกระจายตัวอยู่ทัง้สองฝ่ังถนน โดยท่ีตัง้โครงการฝ่ังทิศ
เหนือ ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์และอาคาร  พาณิชย์ 2 – 3 ชัน้   ฝ่ังทิศใต้ ติดกบับ้านพกัอาศยั 1 – 2 
ชัน้ สลบักบัท่ีดินเปลา่ ทิศตะวนัออก ติดกับอาคารพาณิชย์ 2 – 3 ชัน้ ทิศตะวนัตก ติดกับ อาคาร
พาณิชย์ 5 ชัน้ และโรงแรมบอสส์โฮเต็ล (Boss Hotel) 1 – 2 ชัน้         

 

 
 
ภาพประกอบ 120 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 

 
ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560a).  Supalai Park แคราย - งามวงศ์วาน คอนโด High Rise 

34 ชัน้ ห่างจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ 130 ม. จาก ศุภาลัย [รีวิวฉบับท่ี 1342] 
(ออนไลน์) 
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ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : สภาพแวดล้อมรอบโครงการมีความอุดม
สมบูรณ์ในหลายๆ ด้าน ทัง้สถานท่ีส าคัญ เช่น ศูนย์ราชการนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข 
โรงพยาบาลนนทเวช มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เป็นต้น และอยู่ใกล้ร้านค้า ร้านอาหารตา่งๆ ซึ่งมีร้านอาหารตามสัง่อยูใ่นระยะท่ีสามารถเดินได้อยู่
ด้านข้างโครงการ รวมถึงใกล้แหลง่ศนูย์การค้าตา่งๆ เช่น เอสพลานาด แคราย เทสโก้ รัตนาธิเบศร์ 
บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์  เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ เป็นต้น 

 

 
 

ภาพประกอบ 121 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560a).  Supalai Park แคราย - งามวงศ์วาน คอนโด High Rise 
34 ชัน้ ห่างจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ 130 ม. จาก ศุภาลัย [รีวิวฉบับท่ี 1342] 
(ออนไลน์) 

 
ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์สว่นตวั โครงการอยู่

ติดถนนรัตนาธิเบศร์ฝ่ังมุ่งหน้าบางใหญ่ จึงมีทัง้ข้อดีและข้อเสีย คือ ถนนรัตนาธิเบศร์ถ้าต้องการ
เข้าเมืองต้องกลบัรถหน้าโฮมมาร์ท (Homemart) ซึ่งถนนเส้นนีใ้นชั่วโมงเร่งด่วนค่อนข้างติด และ
ช่วงนีเ้ร่ิมมีการก่อสร้างรถไฟฟา้สายสีชมพู จึงท าให้มีปัญหาการจราจรมากกว่าเดิม ต้องเผ่ือเวลา
ในการเดินทางเข้าเมือง แต่เวลากลบัมาท่ีโครงการสามารถขบัตรงมาท่ีโครงการได้เลย ท่ีตั ง้ของ
โครงการมีทางลดัสามารถเช่ือมต่อกบัถนนติวานนท์ได้ ซึง่ช่วยกระชบัระยะเวลาไม่ต้องไปเสียเวลา
กลบัรถ โดยทางลดัมีทัง้หมด 3 เส้นทาง ได้แก่  (1) เส้นทางลดัจากถนนติวานนท์ไปถนนรัตนาธิ
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เบศร์โดยไม่ต้องผา่นสีแ่ยกแคราย เข้ามาทางซอยติวานนท์ 3 สามารถทะลอุอกมาซอยรัตนาธิเบศร์ 
9 และเข้าสูถ่นนรัตนาธิเบศร์  เพื่อมายงัโครงการ (2) เส้นทางลดันีค้ล้ายกบัเส้นทางแรกแต่เข้าทาง
ถนนเรวดีแทน และไปลดัออกท่ีซอยรัตนาธิเบศร์ 9 เหมือนกัน ซึง่ซอยเรวดีเป็นซอยท่ีมีความอุดม
สมบูรณ์มากๆ เพราะ เป็นแหล่างร้านค้า ร้านอาหารมากมาย (3) เส้นทางนีเ้ป็นทางลัดจาก
โครงการออกมายงัถนนติวานทท์แบบไม่ต้องกลบัรถ  โดยใช้เส้นทางถนนรัตนาธิเบศร์ 11 มาออกท่ี
ถนนเรวดี เส้นทางนีช้่วยประหยัดเวลา และการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ค่อนข้าง
สะดวก เพราะหา่งจากสถานีรถไฟฟา้ศูนย์ราชการนนทบุรีเพียง 130 เมตร เป็นระยะท่ีสามารถเดิน
ได้ ในอนาคตจะเป็นสถานท่ีเปลี่ยนสายรถไฟฟ้า (Interchange) ท่ีจะมีสายสีชมพูเข้ามาเช่ือมต่อ 
ด้านหน้าโครงการมีรถสองแถวผา่น และมีรถตู้สาธารณะผา่น  

 

 
 

ภาพประกอบ 122 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560a).  Supalai Park แคราย - งามวงศ์วาน คอนโด High Rise 
34 ชัน้ ห่างจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ 130 ม. จาก ศุภาลัย [รีวิวฉบับท่ี 1342] 
(ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 123 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 124 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 

จากทางดว่นประชาช่ืน 1 มุ่งสูท่างลงถนนงามวงศ์วาน (แคราย) 

ลงทางออก ถนนงามวงศ์วาน์ (แคราย - กระทรวงสาธารณสขุ) 
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ภาพประกอบ 125 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 126 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านการออกแบบของโครงการ : ออกแบบภายใต้แนวคิดกรีน คอนเซ็ปต์ (Green 
Concept)   การออกแบบท่ีเหนือกว่าพร้อมนวัตกรรมศุภาลัย สมาร์ท ดีไซน์ (Supalai’s Smart 
Design) กับห้องครัวท่ีเป็นสดัสว่น และห้องน า้รับแสงกับลมเพื่อสขุภาพอนามัยท่ีดี โดยเน้นโทนสี
เขียวและน า้ตาล  เพื่อให้ความรู้สกึอบอุ่นและกลมกลนืกับธรรมชาติ พร้อมการจดัวางแนวอาคาร

จากสีแ่ยกแคราย ก่อนถึงโครงการจะผา่นสถานีศนูย์ราชการนนทบุรี 

ทางเข้าโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย - งามวงศ์วาน 
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เป็นผังรูปตวั L รับลมตะวันตกเฉียงใต้ และลมตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อการระบายอากาศและ
ช่วยประหยดัพลงังาน รวมถึงการใช้วสัดอุุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม  

ด้านหน้าโครงการมีพื น้ท่ีติดถนนกว้างพอสมควร พร้อมติดช่ือโครงการไว้
เรียบร้อย มีขนาดใหญ่สามารถสงัเกตเห็นได้งา่ย พร้อมตกแตง่ด้วยพุม่ไม้จึงท าให้ดรู่มร่ืน ผงัชัน้ 1 
ของโครงการมีทางเข้า – ออกโครงการทางเดียวคือ ถนนรัตนาธิเบศร์ ด้านหน้าโครงการเป็นโซนท่ี
จอดรถนอกอาคาร สว่นตวัอาคารหลบเข้ามาด้านใน ช่วยลดมลภาวะทางเสยีงและทางอากาศจาก
ถนนรัตนาธิเบศร์ ท าให้ได้ความเป็นสว่นตวัมากขึน้ จากหน้าโครงการมีปอ้มรักษาความปลอดภยั 
เพื่อรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และรักษาความปลอดภัยด้วยระบบ Key Card 
Access ท่ีต้องสแกนบัตรก่อน ถึงสามารถขับรถผ่านเข้ามาในโครงการได้ หากเป็นผู้มาติดต่อ 
(Visitors) ต้องแลกบตัรท่ีปอ้มรักษาความปลอดภยัก่อน ชัน้ 1 ของอาคารเป็นพืน้ท่ีจอดรถยนต์ ล็
อบบี ้และร้านค้า ส่วนทางขึน้ห้องพักอาศัยขึน้ผ่านล็อบบี ้ท่ีจอดรถใต้อาคารโซนแรกอยู่ในร่ม
ส าหรับรถท่ีมีขนาดสงูพิเศษ เช่น รถตู้  บริเวณใกล้กันเป็นท่ีจอดรถบนอาคาร ฝ่ังขวามือเป็นท่ีจอด
จักรยานและจักรยานยนต์ จัดแยกไว้เป็นสดัสว่น บริเวณหน้าทางเข้าล็อบบีเ้ป็นจุดจอดรับ – ส่ง
ลกูบ้าน (Drop - off) ทางวนคอ่นข้างกว้างสามารถวนรถได้สะดวก ท่ีจอดรถบนอาคารมีทัง้หมด 5 
ชัน้ ทางเข้าท่ีจอดรถของลกูบ้านใช้ระบบ Key Card เป็นระบบรักษาความปลอดภยั แต่ละห้องมี
สทิธ์ิจอดได้ 1 คนั ถ้าหากจอด 2 คนัต้องเสยีคา่จอรถรายเดือนเพิ่มอีก 2,000 บาท ในชัน้ท่ีจอดรถมี
ลฟิท์เช่ือมมายงัลอ็บบีข้องอาคาร และชัน้พกัอาศยั โดยใช้ระบบสแกนนิว้มือเพื่อผา่นเข้าไปยงัโถง
ลฟิท์ 

ลอ็บบีข้องโครงการ ออกแบบฝา้เพดานมาสงู และผนงัฝ่ังหนึ่งเป็นกระจกรับแสง
ธรรมชาติเข้ามา จัดชุดโซฟาขนาดใหญ่เพื่อรองรับลกูบ้าน ด้านในมีทางเช่ือมออกไปยงัโซนร้านค้า 
และทางเข้าโถงลฟิท์   การเข้ามาโซนท่ีพกัอาศยัมีระบบรักษาความปลอดภยัด้วยการสแกนนิว้มือ 
โดย 1 ห้องพักอาศัยสามารถสแกนนิว้มือเข้า - ออก ได้ทัง้หมดไม่เกิน 4 คน สแกนนิว้มือ่านเข้า
มาแล้ว เจอกับห้องจดหมายก่อน ซึ่งแยกชัน้ไว้เป็นสดัสว่น เข้ามาด้านในโถงลิฟท์ มีลิฟท์โดยสาร
ทัง้หมด 3 ตวั ขึน้มาชัน้ 6 เป็นชัน้ท่ีมีพืน้ท่ีสว่นกลางหลกัของโครงการอยู่ชัน้นี ้มีทางออกจากโถง
ลฟิท์ 2 ทาง ทางหนึง่คือเข้าสูพ่ืน้ท่ีสว่นกลาง อีกทางหนึ่งเข้าสูพ่ืน้ท่ีของห้องพกัอาศยั ส าหรับพืน้ท่ี
สว่นกลาง ได้แก่ สระวา่ยน า้ ห้องออกก าลงักาย สวนหยอ่มของโครงการ ห้องซาวนา่  

ห้องพกัของโครงการเรียงตามรูปแบบของอาคารท่ีเป็นตวั L ท าให้มีห้องพกัอาศยั
อยู่ทุกทิศ  แต่สว่นใหญ่เป็นห้องท่ีหันหน้าทางทิศเหนือและทิศตะวนัออก สว่นห้องทางทิศใต้และ
ทิศตะวนัตกเป็นวิวของสระว่ายน า้ และออกแบบให้มีทางเดินท่ีอยู่ระหว่างยูนิตห้องพกัอาศัยทัง้
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สองฝ่ัง (Double corridor) โถงลิฟท์มีอยู่ต าแหน่งเดียววางตรงกลางของอาคาร ชัน้ 7 ขึน้ไปของ
โครงการ มีแปลนคล้ายชัน้ท่ี 6 แต่วา่เป็นสว่นของหอังพกัอาศยัทัง้หมด ไม่มีพืน้ท่ีสว่นกลาง ซึง่ทาง
โครงการเน้นแบบห้องเป็น 1 Bedroom สว่นใหญ่ และมีสว่นกลางท่ีชัน้บนสดุ เป็นบรรยากาศของ
ไม้พุ่ม และมีมุมให้พกัผ่อน วิวท่ีดีท่ีสดุของโครงการ คือ วิวทิศตะวนัออกและทิศใต้ เพราะทุกห้อง
ของสองทิศนีเ้ป็นวิวเมืองเรียบๆ ไม่มีอาคารสงูมาบงัวิว 

ห้องแบบ Studio ลกัษณะของห้องพกัเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวยาว การจัดพืน้ท่ี
ภายในมีประตกูัน้เป็นสดัสว่นแยกกานใช้งานชดัเจน โดยแบ่งห้องเป็น 5 สว่น คือ สว่นห้องนัง่เลน่ 
สว่นห้องนอน สว่นรับประทานอาหาร สว่นห้องอเนกประสงค์ (ห้องครัว) และห้องน า้ ห้องนัง่เล่น
สามารถจัดวางส าหรับโซฟา 2 ท่ีนั่งได้แบบพอดี ฝ่ังตรงข้ามโซฟาสามารถวางตู้ เก็บของ ชัน้วาง
โทรทศัน์ และโต๊ะท างานตอ่เน่ืองกนัเป็นแนวยาวได้ ติดกับพืน้ท่ีห้องนัง่เลน่ เป็นห้องนอน สามารถ
วางเตียงนอนขนาด 5 ฟุตได้ และวางโต๊ะหวัตวัเตียงได้ทัง้สองฝ่ัง ถัดมาด้านในเป็นต าแหน่งของตู้
เสือ้ผ้า และฝ่ังตรงข้ามเป็นพืน้ท่ีส าหรับรับประทานอาหาร สว่นห้องน า้ ภายในห้องน า้แบ่งเป็น 2 
สว่น แยกสว่นแห้งและสว่นเปียกโดยมีการกัน้ฉากไว้ สว่นห้องครัวมีประตกูัน้แบ่งไว้ เป็นแบบครัว
ปิด และจดัวางคอยล์ร้อน (Condensing Unit) ไว้ในบริเวณนี ้เพราะพืน้ท่ีมีขนาดจ ากดั  

สว่นห้องแบบ 1 Bedroom เป็นห้องท่ีมีขนาดใหญ่ขึน้มา ลกัษณะของห้องเป็น
แบบหน้าแคบลกึ ภายในห้องแบง่สดัสว่นพืน้อย่างชดัเจน ประกอบด้วย ห้องนัง่เลน่ ท่ีรับประทาน
อาหาร ด้านในสดุเป็นห้องครัวแบบปิดและห้องน า้ตรงกลาง สว่นอีกฝ่ังเป็นห้องนอนแบบตอนลกึ 
และเป็นของสว่นระเบียง 

สว่นห้องแบบ 2 Bedroom มีการแบ่งส่วนของห้องต่างๆ คล้ายกัน ส่วนมากจัด
ห้องนอนทัง้ 2 ห้องอยู่ในต าแหน่งด้านนอกท่ีสามารถมองเห็นวิวและรับแสงธรรมชาติได้ดี ท าให้
ภายในห้องนอนดปูลอดโปร่ง และจดัต าแหนง่ของห้องครัวและห้องน า้ให้ได้รับแสงเหมือนกนั สว่น
ห้องนัง่เลน่คงอยู่ในต าแหนง่เดิมของห้อง ยกเว้นห้องแบบ Family Suite จดัต าแหนง่ห้องนอนทัง้ 2 
ห้องไว้รับแสงทัง้หมด ท าให้ห้องนอนดปูลอดโปร่ง และระบายอากาศได้งา่ย       
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ภาพประกอบ 127 แปลนอาคารของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560a).  Supalai Park แคราย - งามวงศ์วาน คอนโด High Rise 
34 ชัน้ ห่างจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ 130 ม. จาก ศุภาลัย [รีวิวฉบับท่ี 1342] 
(ออนไลน์) 

 

 
 
ภาพประกอบ 128 อาคารของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 

 
ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560a).  Supalai Park แคราย - งามวงศ์วาน คอนโด High Rise 

34 ชัน้ ห่างจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ 130 ม. จาก ศุภาลัย [รีวิวฉบับท่ี 1342] 
(ออนไลน์) 
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ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : โดยทางโครงการขายหมดแล้ว ปัจจุบนัจะ
เป็นการขายห้องแบบมือ 2 เฟอร์นิเจอร์เดิมมีการปรับเปลีย่นใหม่ให้สวยงามขึน้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 129 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560a).  Supalai Park แคราย - งามวงศ์วาน คอนโด High Rise 
34 ชัน้ ห่างจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ 130 ม. จาก ศุภาลัย [รีวิวฉบับท่ี 1342] 
(ออนไลน์) 
 

ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : จุดเด่นคือ ร้านค้าด้านลา่งสามารถซือ้อาหาร 
ซือ้ของใช้ได้อย่างสะดวก ไม่ต้องเสียเวลาออกไปนอกโครงการ พืน้ท่ีสว่นกลางหลกัๆ อยู่ท่ีชัน้ 6 
ได้แก่ สระว่ายน า้ 1 สระ ขนาด 19 x 6 เมตร สระเด็กขนาด 7 x 6 เมตร ห้องออกก าลงักาย ห้อง
ซาวนา่ ชัน้ดาดฟา้เป็นพืน้ท่ีสเีขียวสามารถขึน้มาชมวิวและพกัผอ่นได้ ลฟิท์โดยสาร 3 ตวัตอ่อาคาร 
ลิฟท์ขนของ 1 ตัว  ระบบรักษาความปลอดภัยโดยกล้อง CCTV และการเข้า - ออกโครงการโดย
ระบบ Access Card  อัตราความหนาแน่นของการใช้ลิฟท์ 232 ยูนิตต่อลฟิท์ 1 ตวั ถือวา่มีความ
หนาแนน่มากในเวลาชัว่โมงเร่งดว่น 
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ภาพประกอบ 130 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย – งามวงศ์วาน 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2560a).  Supalai Park แคราย - งามวงศ์วาน คอนโด High Rise 
34 ชัน้ ห่างจากสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีประมาณ 130 ม. จาก ศุภาลัย [รีวิวฉบับท่ี 1342] 
(ออนไลน์) 

 
จากบทวิเคราะห์แต่ละปัจจยัของคอนโดมิเนียมโครงการศภุาลยั ปาร์ค แคราย - 

งามวงศ์วาน (Supalai Park Khaerai - Ngamwongwan) พบว่า ศักยภาพทุกด้านมีความ
เหมาะสมส าหรับการตดัสนิใจซือ้ เพราะวา่ ท าเลท่ีตัง้อยูติ่ดกบัถนนรัตนาธิเบศร์และสถานีรถไฟฟ้า
สายสีม่วง สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ระยะห่างเพียง 130 เมตรเท่านัน้ ความอุดมสมบูรณ์บริเวณ
รอบโครงการมีมาก ทัง้ร้านค้า, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสนิค้า และศนูย์ราชการ การคมนาคมถือวา่มี
ความสะดวกมากทัง้การใช้รถยนต์สว่นตวัและการใช้บริการระบบขนสง่สาธารณะรูปแบบต่างๆ ท่ี
โดดเด่นของโครงการนี ้คือการมีท าเลอยู่ใกล้กับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ซึ่งภายในอนาคตนี ้
สถานีนีก้ าลงัเป็นจุดเช่ือมต่อเปลี่ยนสายของสายสีชมพูอีกด้วย คาดว่าพืน้ท่ีบริเวณแถวนีน้่าจะมี
ความคกึคกัอยา่งแน่นอน การออกแบบเป็นสไตล์เฉพาะของศภุาลยัอยูแ่ล้วอาคารถกูออกแบบเป็น
แนวสีเ่หลีย่มผืนผ้า บริเวณรอบโครงการมีพืน้ท่ีสีเขียวอยู่จ านวนมาก ท าให้โครงการดมีูความร่มร่ืน 
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และการออกแบบห้องพกัมีความหลากหลาย สว่นวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ เป็นรูปแบบของการตกแต่ง
ห้องแบบมือสอง เพราะทางโครงการได้ขายหมดแล้ว มีเพียงการขายห้องแบบรีเซลล์ (Resale) 
เท่านัน้ และสาธารณูปโภคถือว่าได้มาตรฐานของศุภาลยั มีทัง้สระวา่ยน า้, ห้องซาวน่า, ห้องออก
ก าลงักาย และพืน้ท่ีพกัผ่อนท่ีเป็นพืน้ท่ีสเีขียวเหมาะกับการพกัผอ่น โครงการนีเ้หมาะกบั ผู้ ท่ีก าลงั
มองหาท่ีอยูอ่าศยัในท าเลยา่นนี ้และมีการเดินทางท่ีสะดวกโดยเฉพาะรถไฟฟา้ หรือคนท่ีท างานใน
ยา่นนี ้และจุดด้อยของโครงการท่ีสงัเกตเห็น คือ การเดินทางโดยรถยนต์สว่นตวัในชั่วโมงเร่งด่วน 
มีปัญหาการจราจรท่ีติดขดัมากช่วงขาเข้าในเมือง 

2. โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (Supalai Veranda Rattanathibet) 
2.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน)   
2.2 สถานี: บางกระสอ 
2.3 ระยะหา่งจากสถานี: 380 เมตร 
2.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
2.5 จ านวนอาคาร: 1 อาคาร  
2.6 จ านวนชัน้: 33 ชัน้ 
2.7 จ านวนห้อง: 1,054 ยนิูต และร้านค้า 12 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 1,066 ยนิูต 
2.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  

Studio Room / 30.00 – 31.50 ตารางเมตร / n/a 
1 Bedroom / 45.00 – 47.50 ตารางเมตร / n/a 
2 Bedroom / 62.00 – 74.00 ตารางเมตร / n/a  

2.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 1.63 ล้านบาท 
2.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%): 60% รวมจอดซ้อนคนั  

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์  
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : ตัง้อยู่ใกล้สถานีบางกระสอ ประมาณ 380 เมตร 

และอยูติ่ดถนนรัตนาธิเบศร์ ซึ่งโครงการอยู่ใกล้กับซอยรัตนาธิเบศร์ 17 แต่จะค่อนไปทางเซ็นทรัล
พลาซา รัตนาธิเบศร์มากกว่า โดยสิง่อ านวยความสะดวกถือวา่มีรอบท่ีตัง้โครงการ ทัง้ซุปเปอร์มาร์
เก็ต สถานีรถไฟฟา้ศนูย์ราชการ และห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น 
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ภาพประกอบ 131 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2561).  คอนโด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ Supalai Veranda 

Rattanathibet (ออนไลน์) 
 

 
 
ภาพประกอบ 132 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 
 

ปา้ยด้านหน้าของโครงการ 
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ภาพประกอบ 133 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : ค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์ เพราะอยู่
ใกล้กับเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์  บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ เอสพลานาด แคราย ร้านอาหารและ
ร้านค้าในโครงการ หรือช่วงเย็นมีตลาดนดันกฮูกอยูไ่ม่ไกลจากตวัโครงการมากนกั สถานท่ีส าคญัท่ี
ใกล้เคียงกับโครงการ ได้แก่ ศูนย์ราชการนนทบุรี กระทรวงสาธารณสุข สถานีขนส่งนนทบุรี 
โรงแรมริชมอนต์ เป็นต้น  

 

 
 

ภาพประกอบ 134 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2561).  คอนโด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ Supalai Veranda 
Rattanathibet (ออนไลน์ 

บริเวณรอบด้านข้างของโครงการ 
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ภาพประกอบ 135 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์สว่นตวั ส าหรับการ
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวถือว่าสะดวกสบาย แต่ในชั่วโมงเร่งรีบ ต้องเผ่ือเวลาเดินทางไว้
เช่นเดียวกันกับท าเลอ่ืนๆ ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะหากต้องใช้ทางด่วนท่ีต้องวนรถตรง
สะพานกลบัรถท่ีสถานีแยกนนทบุรี 1 เพื่อไปขึน้ทางดว่นงามวงศ์วาน ท าเลนีมี้รถคอ่นข้างหนาแน่น
เหมือนกัน และการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ท่ีตัง้โครงการอยู่กึ่งกลางระหว่างสถานี
แยกนนทบุรี 1 และสถานีบางกระสอ โดยท่ีระยะห่างประมาณ 450 - 500 เมตร ซึง่ถือวา่สามารถ
เดินเท้าได้ ท าให้เพิ่มความสะดวกในการเดินทางได้พอสมควร สว่นการเดินทางด้วยรถสาธารณะ
นัน้ถือว่าสะดวกเช่นกนั เพราะมีป้ายรถประจ าทางอยู่ไม่ไกลจากโครงการ โดยจะมีป้ายอยูท่ี่ ซอย
รัตนาธิเบศร์ 17 ระยะทางหา่งประมาณ 200 เมตร สว่นฝ่ังตรงข้ามซึ่งเป็นเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ มี
ป้ายรถประจ าทางท่ีระยะทางห่างประมาณ 300 เมตร ท าให้สามารถวางแผนการเดินทางได้
สะดวก 
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ภาพประกอบ 136 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2561).  คอนโด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ Supalai Veranda 

Rattanathibet (ออนไลน์ 
 

 
 

ภาพประกอบ 137 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

มาทางทางดว่นประชาช่ืน 
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ภาพประกอบ 138 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 139 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

 
 
 

ลงทางดว่นทางออก ถนนงามวงศ์วาน (แคราย) มุ่งหน้าแยกแคราย 

เข้าสูถ่นนรัตนาธิเบศร์ เลีย้วซ้ายเข้าโครงการ ศภุาลยั เวอรันด้า รัตนาธิเบศร์ 
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ภาพประกอบ 140 การคมนาคมของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านการออกแบบของโครงการ : ดีไซน์และฟังก์ชั่นท่ีดีท่ีสดุ รูปแบบอาคารเน้น
การใช้เส้นสายรูปทรงเรขาคณิตมาสร้างรูปแบบของการออกแบบ ผสมผสานระหว่างพืน้ท่ีสีเขียว 
เพิ่มจุดดึงดดูความน่าสนใจให้กับอาคาร โดยเน้นท่ีการออกแบบ สวน และระเบียง เพิ่มความโดด
เด่นด้วยเวอรันด้า การ์เด้น (Veranda Garden) สวนลอยฟา้ท่ีชัน้บนของอาคาร รวมทัง้มีพอคเค็ท 
การ์เด้น (Pocket Garden) กระจายอยู่ในทุกๆ 2 ชัน้ของท่ีพักอาศัย เพื่อมเพิ่มพื น้ท่ีใกล้ชิด
ธรรมชาติ และมุมพักผ่อนให้กับผู้ อาศัย อาคารโทนสีเอิร์ธโทน (Earth Tone) สีเทาอ่อนและสี
น า้ตาล ดูเข้มขรึมแต่แทรกด้วยคู่สีท่ีมีความสดใสเพื่อรองรับกับรูปแบบชีวิตของผู้พักอาศัย การ
ออกแบบค านึงถึงความประหยดัพลงังาน เน้นการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานจริง ซึง่สื่อถึง
รูปทรงของอาคารหรือวัตถุท่ีควรจะเป็นไปตามการใช้สอยหรือวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ให้
ความส าคญักบัระบบหมุนเวียนอากาศทิศทางแสงแดดและลม โดยการจัดวางผงัอาคารเป็นรูปตวั
แอล (L) การวางผงัอาคารตามทิศเหนือ - ใต้ เพื่อหลีกเลี่ยงพืน้ท่ีสมัผสัแดด (ความร้อน) โดยตรง
จากทางทิศตะวนัออกและตะวนัตก (รับลมจากทางทิศใต้) รับวิวธรรมชาติ การระบายอากาศและ

ทางเข้า - ออก ของโครงการ 
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ประหยดัพลงังานในทุกต าแหน่งห้องพัก เลือกใช้วสัดุท่ีประหยดัพลงังาน โดยใช้กระจกสีเขียวตัด
แสงเพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสูต่วัอาคาร เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

 

 
 

ภาพประกอบ 141 แปลนการออกแบบอาคารของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2557b).  Supalai Veranda รัตนาธิเบศร์ คอนโด High Rise จาก 
Supalai [Preview] (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 142 แปลนการออกแบบห้องของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2557b).  Supalai Veranda รัตนาธิเบศร์ คอนโด High Rise จาก 
Supalai [Preview] (ออนไลน์) 

 

 
 
ภาพประกอบ 143 ห้องตวัอยา่งของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : วสัดุตามมาตรฐานของโครงการ ห้องท่ี
โครงการขายมีทัง้แบบเฟอร์นิเจอร์พร้อมส่วนลด หรือเลือกรับส่วนลดพิเศษ 2 เท่า เพื่อเป็น
ทางเลือกว่าจะเลือกเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิน้หลกัๆ ตกแต่งห้องพร้อมสว่นลด หรือจะเลือกเป็นสว่นลด
พิเศษเร่ิมต้น 110,000 บาทก็ได้ 
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ภาพประกอบ 144 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 145 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ประตหู้องพกั และกร่ิงหน้าห้อง 

สว่นของห้องนัง่เลน่ 
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ภาพประกอบ 146 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 147 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

สว่นของห้องนอน 

ชัน้วางโทรทศัน์ 

โต๊ะเคร่ืองแปง้ 

โต๊ะรับประทานอาหาร 

ชัน้วางรองเท้า 
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ภาพประกอบ 148 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 149 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

สว่นของห้องน า้ 

สว่นของห้องครัว 
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ภาพประกอบ 150 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : สิ่งอ านวยความสะดวกถือว่าจัดมาครบถ้วน
ตามสไตล์ของศภุาลยั ได้แก่ สระวา่ยน า้แบบไร้ขอบ (Infinity Edge) ขนาด 9x36 เมตร พร้อมเทอร์
เรสท่ีชัน้ 6 เพื่อรองรับการใช้งาน โดยท่ีชัน้ 33 จะเป็นห้องออกก าลงักายลอยฟ้า, สวนหย่อม และ
สกายเลานจ์ สว่นชัน้ลา่งท่ีเป็นพืน้ท่ีลอ็บบีน้ัน้ ยงัมีร้านค้าและท่ีจอดรถซึง่มีทัง้ในอาคารตัง้แตช่ัน้ 1 
- 5 และภายนอกบริเวณรอบอาคาร 

 

 
 
ภาพประกอบ 151สาธารณูปโภคของโครงการศภุาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ระเบียงของห้องพกั 

ลอ็บบีข้องโครงการ 
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ภาพประกอบ 152 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 153 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

กลอ่งจดหมาย (Mail Box) 

ลอ็คเกอร์ อจัฉริยะ (Smart Locker) 
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ภาพประกอบ 154 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 155 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

สวนหยอ่มทางเข้า ด้านหน้าโครงการ 

สวนหยอ่มและเคร่ืองเลน่เด็ก 
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ภาพประกอบ 156 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 157 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

สวนหยอ่มของโครงการ 

สวนหยอ่มบนดาดฟา้ 
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ภาพประกอบ 158 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 159 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

สวนหยอ่มระหวา่งชัน้ 

สว่นของสระวา่ยน า้ 
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ภาพประกอบ 160 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 161 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 162 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ห้องออกก าลงักาย 

ห้องน า้ของสว่นกลาง 

ท่ีจอดรถด้านหน้าอาคาร และจุดรับ - สง่ 
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ภาพประกอบ 163 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 164 สาธารณปูโภคของโครงการศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ท่ีจอดรถด้านหลงัของอาคาร 

เลานจ์และห้องสมดุ 
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จากบทวิเคราะห์แต่ละปัจจยัของคอนโดมิเนียมศุภาลยั เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ 
(Supalai Veranda Rattanathibet) พบวา่ ศกัยภาพทกุด้านมีความเหมาะสมส าหรับการตดัสินใจ
ซือ้ เพราะว่า ท าเลท่ีตัง้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางกระสอ ระยะห่างเพียง 380 
เมตร และอยูติ่ดกบั ถนนรัตนาธิเบศร์ ซึง่สะดวกในการเดินทางทัง้เข้า - ออก ในเมืองและนอกเมือง 
ความอุดมสมบูรณ์  บริเวณรอบโครงการถือว่าดี บริเวณนัน้มีทัง้ร้านค้า ร้านอาหาร บิ๊กซี รัตนาธิ
เบศร์ และห้างเซ็นทรัล พลาซา รัตนาธิเบศร์ สว่นการคมนาคมถือว่าสะดวกมากทัง้การใช้รถยนต์
สว่นตวัและการใช้บริการระบบขนสง่สาธารณะ สามารถเดินทางได้หลายเส้นทาง การออกแบบ
อาคารและห้องพกัถือวา่เป็นเอกลกัษณ์ของศภุาลยัท่ีชอบใช้รูปแบบทรงเรขาคณิตเข้ามาช่วยดงึดูด
ความสนใจได้ วสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ และสาธารณูปโภคเป็นไปตามมาตรฐานของศุภาลยัอยูแ่ล้ว ถือ
ว่าคุ้มค่าราคาในการตัดสินใจซือ้ โครงการนีเ้หมาะกับ ผู้ ท่ีท างานอยู่ในย่านนนทบุรี หรือในเมือง
และเดินทางโดยรถยนต์สว่นตวัหรือรถไฟฟา้ และจุดด้อยของโครงการท่ีสงัเกตเห็น คือ จ านวนห้อง
ของโครงการคอ่นข้างมีความหนาแนน่ สว่นกลางอาจไม่เพียงพอต่อจ านวนของลกูบ้านท่ีเข้ามาใช้
บริการ 

3. โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ (A Space Me Rattanathibet) 
3.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จ ากดั (มหาชน)   
3.2 สถานี: แยกนนทบุรี 1  
3.3 ระยะหา่งจากสถานี: 300 เมตร 
3.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูมากกวา่ 8 ชัน้ (High Rise) 
3.5 จ านวนอาคาร: 1 อาคาร  
3.6 จ านวนชัน้: 22 ชัน้ 
3.7 จ านวนห้อง: 400 ยนิูต และร้านค้า 5 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 405 ยนิูต 
3.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  

3.8.1 ชัน้ท่ี 5 
1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 24 ยนิูต 
1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 26 ยนิูต 

3.8.2 ชัน้ท่ี 6 – 17 
1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 24 ยนิูต 
1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
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จ านวนห้องตอ่ชัน้ 26 ยนิูต 
3.8.3 ชัน้ท่ี 18  

1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 17 ยนิูต 
1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 19 ยนิูต 

3.8.4 ชัน้ท่ี 19  
1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 9 ยนิูต 
1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 

3.8.5 ชัน้ท่ี 20 – 22 
1 Bedroom / 25.00 ตารางเมตร / 9 ยนิูต 
1 Bedroom / 31.10 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 

3.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 1.69 ล้านบาท 
3.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%): 40% รวมจอดซ้อนคนั  

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์  
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : โครงการมีพืน้ท่ีลกึเข้าไปจากถนนใหญ่ประมาณ 20 

เมตร จุดเดน่ของโครงการ คือ ตัง้อยูใ่กล้กบัรถไฟฟา้สายสมี่วง สถานีแยกนนทบุรี 1 ประมาณ 300 
เมตร และอยู่ติดริมถนนรัตนาธิเบศร์ จุดสงัเกตและเป็นข้อได้เปรียบคือ ลกูบ้านสามารถเดินข้าม
สะพานลอยมายังฝ่ังตรงข้ามเยือ้งกับโครงการเป็นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 
ทัง้นีน้อกจากห้างสรรพสินค้า ยังมีทัง้อาคารส านักงาน สถานท่ีราชการ ร้านค้า ร้านอาหารและ
บ้านพักอาศัย รวมถึงคลองบางซื่อด้วย นอกจากนีถื้อว่าเป็นท าเลท่ีเดินทางสะดวก เพราะอยู่
ระหว่างจุดกลบัรถเกือกม้า ของทัง้ฝ่ังท่ีมาจากแคราย และฝ่ังท่ีมาจากบางบวัทอง และอยู่ใกล้กับ
ถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ไม่ต้องไปกลบัรถไกล เรียกได้ว่าท าเลท่ีตัง้โครงการอยู่ในจุดท่ีมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกรอบด้าน แม้วันนีอ้าจยังคึกคักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเมืองก าลงัเติบโต บริเวณ
รอบโครงการนัน้ทางทิศเหนือ อยู่ติดกบัอาคารแถวพาณิชย์สงู 4 ชัน้ ทางทิศใต้ อยู่ติดกบับ้านเด่ียว 
/ ทาวน์เฮ้าท์สงู 2 – 3 ชัน้ ทางทิศตะวนัออก อยูติ่ดกบับ้านเด่ียว / ทาวน์เฮ้าท์สงู 2 – 3 ชัน้ และทิศ
ตะวนัตก อยูติ่ดกบัอยูติ่ดกบับ้านเด่ียว / ทาวน์เฮ้าท์สงู 2 ชัน้ และอู่รถยนต์สงู 3 ชัน้ 
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ภาพประกอบ 165 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: โฮมซูมเมอ (2561a).  A space Me Rattanathibet (ออนไลน์) 
 

 
 

ภาพประกอบ 166 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

ปา้ยด้านหน้าของโครงการ 
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ภาพประกอบ 167 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : บริเวณรอบโครงการส่วนมากเป็นบ้าน
เด่ียว อาคารพาณิชย์ นอกจากนีย้งัใกล้กบัห้างสรรพสินค้า เช่น เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ บิ๊กซี 
รัตนาธิเบศร์ โลตสั รัตนาธิเบศร์ เอสพลานาด แคราย พนัธ์ุทิพย์ งามวงศ์วาน เดอะมอลล์ งามวงศ์
วาน โรงพยาบาลนนทเวช โรงพยาบาลบ าราศนราดูร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ศูนย์ราชการ
นนทบุรี และสิง่อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ ท่ีคอ่นข้างครบครัน เน่ืองจากการพฒันาของรถไฟฟา้สาย
สีม่วงจึงท าให้พืน้ท่ีเร่ิมมีการพฒันาทัง้คอนโดมิเนียมและพืน้ท่ีพาณิชยกรรม ร้านค้าต่างๆ จึงน า
ความเจริญและความคกึคกัมาสูย่า่นนีม้ากขึน้ทกุวนั 

 

ทางเข้า - ออก ของโครงการ 
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ภาพประกอบ 168 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 
ภาพประกอบ 169 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: โฮมซูมเมอ (2561a).  A space Me Rattanathibet (ออนไลน์) 
 

ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว เน่ืองจาก
ถนนรัตนาธิเบศร์ เป็นถนนสายส าคญัเส้นหนึง่ของจังหวดันนทบุรีท่ีเช่ือมต่อกับถนนหลายเส้นทาง 
ท าให้สามารถเดินทางเข้า – ออกตวัเมืองได้อย่างสะดวก ตวัโครงการอยู่ใกล้ทางด่วนพิเศษศรีรัช 

ร้านค้า และร้านอาหารรอบโครงการ 
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ระยะห่างเพียง 5 กิโลเมตร และการเดินทางโดยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โครงการอยู่ห่างจาก
รถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีแยกนนทบุรี 1 เพียง 300 เมตร แม้ไม่มีรถยนต์หรือต้องการหลีกเลี่ยง
ปัญหาการจราจรติดขดัสามารถเดินทางได้อยา่งสะดวก  

 

 
 

ภาพประกอบ 170 การคมนาคมของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: รีวิวยวัร์ลิฟวิ่ง (2560).  A space Me รัตนาธิเบศร์ บนท าเลสะดวกสบายเช่ือมต่อ
กลางเมือง ครบครันทกุสิง่ท่ีชีวิตต้องการ (ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 171 การคมนาคมของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

มุ่งหน้าสูถ่นนรัตนาธิเบศร์ 
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ภาพประกอบ 172 การคมนาคมของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 173 การคมนาคมของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านการออกแบบของโครงการ : มีการออกแบบตวัอาคารดทูนัสมยัและเรียบงา่ย
สไตล์โมเดิร์น มินิมอลลสิ (Modern Minimalist) และด้วยการออกแบบห้องพกัท่ีสามารถท าให้เกิด
การใช้งานท่ีลงตัว ในพืน้ท่ีมีจ ากัดเน้นการใช้งานจริงในชีวิตประจ าวัน อย่างเช่นการลดพืน้ท่ี

จากถนนรัตนาธิเบศร์เข้าทางขนาน มุ่งหน้าสู่

โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 

ทางเข้าโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
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ระเบียงท่ีมาเพิ่มพืน้ท่ีในห้องภายในตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ท่ีอยู่อาศัยคนเดียวหรือเพิ่งเร่ิมมี
ครอบครัว 

แปลนห้อง 1 Bedroom ขนาด 25 ตารางเมตร เม่ือเปิดประตูห้องเข้ามาพบกับ
สว่นของห้องครัวก่อน เคาน์เตอร์ครัวอยูท่างด้านขวามือ ด้านซ้ายมือหลงัประตเูป็นสว่นของห้องน า้ 
ตรงเข้ามากลางห้องเป็นสว่นของห้องนัง่เลน่ ด้านขวามือเป็นเคาน์เตอร์วางโทรทศัน์ ด้านซ้ายมือ
เป็นโซฟาซึง่เช่ือมต่อกบัพืน้ท่ีของสว่นห้องนอน โดยกัน้ด้วยประตกูระจกบานเลือ่น ด้านขวามือตรง
ปลายเตียงเป็นตู้ เสือ้ผ้าและสว่นของระเบียง และข้างเตียงมีหน้าต่างกระจากบานเลือ่นมาห้ สว่น
แปลนห้อง 1 Bedroom ขนาด 32 ตารางเมตร เป็นห้องแบบหน้ากว้าง โดยมีเพียง 2 ยูนิตต่อชัน้ 
เม่ือเปิดประตูห้องเข้ามาพบกับส่วนของห้องครัวแบบเปิดทางด้านขวามือ ซึ่งห้องแบบนีจ้ะได้
เคร่ืองดดูควนัพร้อมเตาแก๊ส (Hood and Hob) ติดตัง้ไว้ให้ด้วย ด้านซ้ายมือหลงัประตู้ เป็นสว่นของ
ห้องน า้ จากส่วนของห้องครัวเช่ือมต่อกับส่วนของห้องนั่งเล่นด้านขวามือเป็นโซฟา ส่วนด้าน
ซ้ายมือเป็นเคาน์เตอร์วางโทรทัศน์ เข้ามาทางด้านในสุดของห้องเป็นส่วนของห้องนอน กัน้ด้วย
ประตกูระจกบานเลือ่น สว่นปลายเตียงด้านซ้ายมือเป็นตู้ เสือ้ผ้าและสว่นของระเบียง   
 

 
 

ภาพประกอบ 174 การออกแบบอาคารของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: รีวิวยวัร์ลิฟวิ่ง (2560).  A space Me รัตนาธิเบศร์ บนท าเลสะดวกสบายเช่ือมต่อ
กลางเมือง ครบครันทกุสิง่ท่ีชีวิตต้องการ (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 175 การออกแบบแปลนห้องของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: รีวิวยวัร์ลิฟวิ่ง (2560).  A space Me รัตนาธิเบศร์ บนท าเลสะดวกสบายเช่ือมต่อ

กลางเมือง ครบครันทกุสิง่ท่ีชีวิตต้องการ (ออนไลน์) 
 

ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : สิ่งท่ีโครงการให้มาถือว่าอยู่ในระดับ
คอ่นข้างดีเป็นระดบักลางถึงสงู ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลกบัราคาของโครงการ เคร่ืองใฃ้ไฟฟ้าท่ีทาง
โครงการให้มา ได้แก่ ตู้ เย็น เคร่ืองซกัผ้า ไมโครเวฟ โทรทศัน์ และเคร่ืองท าน า้อุ่น สว่นเฟอร์นิเจอร์
เป็นแบบบิลท์อิน (Built in) จากแบรนด์เอสบี เฟอร์นิเจอร์ (SB Furniture) ห้องครัวใช้วสัดแุละเฟอร์
เจอร์ ดังนี ้ท็อปเคาน์เตอร์ครัว ใช้วสัดุหินควอตแท้ พร้อมซิงค์ล้างจาน ชัน้วางด้านบนสว่นท่ีเป็น
ประตูใช้ระบบปิดนุม่นวล (Soft Close) ทัง้หมด พืน้ห้องครัวเป็นกระเบือ้งเซรามิก โดยใช้ของยี่ห้อ 
ลิกซิล (Lixil) ทัง้หมด สว่นของห้องน า้ สขุภณัฑ์ในห้องน า้ทัง้หมดใช้ยี่ห้อ โคห์เลอร์ (Kohler) อ่าง
ล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ของยี่ห้อ มาร์เวล (Marvel) ฝักบัวและเคร่ืองท าน า้อุ่นของยี่ห้อ 
อีเลคโทรลักซ์ (Electrolux) มีพืน้ ท่ีส าหรับวางของทัง้บนเคาน์เตอร์ทัง้สองด้าน และช่องใต้
เคาน์เตอร์ พืน้ห้องน า้และผนงัถูกปูด้วยกระเบือ้งเซรามิก ขนาด 30 x 30 ทัง้ห้อง พืน้ท่ีห้องนัง่เลน่
เป็นลามิเนต เคาน์เตอร์วางโทรทศัน์มีขนาด 150 x 45 x 50 เซนติเมตร พร้อมชัน้วางด้านบน โซฟา
ขนาด 2 – 3 ท่ีนั่ง พร้อมโต๊ะกลาง ส่วนของพืน้ท่ีห้องนอน กัน้ห้องด้วยประตูกระจกบานเลื่อน 3 
ตอน เตียงนอนขนาด 5 ฟุต ปลายเตียงด้านขวามือคือตู้ เสือ้ผ้าแบบประตูบานเลื่อน ด้านซ้ายมือ
เป็นประตูออกไปส่วนของระเบี ยง บ ริเวณ ด้านข้างเตียงมีหน้าต่างกระจากบานเลื่อน 
เคร่ืองปรับอากาศใช้ของยี่ห้อ พานาโซนิค (Panasonic) ขนาด 15,000 BTU 1 ตวั 

1 Bedroom ขนาด 25 ตารางเมตร 1 Bedroom ขนาด 32.10 ตาราง
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สวิตซ์ไฟและปลั๊กไฟใช้ของยี่ ห้อบิทิชีโน (Bticino) มีระบบตรวจจับอัคคีภัย 
หลอดไฟเป็นระบบ LED Downlight และไฟแบบโคม ประตูภายนอก แบบเปิดเด่ียว HDF ปิด
ผิวลามิเนตสขีาว มือจับเป็นแบบก้านโยก และติดตัง้ด้วยระบบ Digital Door Lock ประตูห้องน า้
เป็นแบบบานเปิดเด่ียว UPVC พืน้ภายในห้องเป็นพืน้ลามิเนตความหนา 8 มิลลิเมตร พืน้ห้องครัว
เป็นกระเบือ้งแกรนิโต้สเีทา ขนาด 60 x 60 เซนติเมตร พืน้ระเบียงเป็นกระเบือ้งเซรามิกสีเทาขนาด 
30 x 30 เซนติเมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ 176 ห้องตวัอยา่งขนาด 25 ตารางเมตร ของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา:โฮมซูมเมอ (2561a).  A space Me Rattanathibet (ออนไลน์) 
 

 
 

ภาพประกอบ 177 ห้องตวัอยา่งขนาด 32.10 ตารางเมตร ของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา:โฮมซูมเมอ (2561a).  A space Me Rattanathibet (ออนไลน์) 
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ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : พืน้ท่ีสว่นกลางเป็นจุดเด่นของโครงการซึ่งถือ
วา่พืน้ท่ีเหมาะสมกบัจ านวนยนิูตของโครงการ มีการออกแบบท่ีค านงึถึงด้านความเป็นสว่นตวัและ
ความปลอดภัยอย่างระบบคีย์การ์ดทัง้ในสว่นลิฟท์โดยสารและห้องพกั และการท่ีต้องผ่านชัน้ 4 
เท่านัน้ ท่ีเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกก่อนมาถึงชัน้ 5 มีความหลากหลายของสิ่งอ านวยความ
สะดวกของแต่ละพืน้ท่ีทัง้ห้องสมุด ห้องประชุมเป็นแบบ Co – space working สระว่ายน า้ ห้อง
ออกก าลงักาย และสว่นกลางชัน้ 19 เป็นพืน้ท่ีสวนสเีขียว พร้อมท่ีนัง่พกัผอ่น วิวจากชัน้ 19 ทางทิศ
ตะวนัออกสามารถมองเห็นสถานีบางกระสอ ทางด้านขวามือได้ และชัน้นีมี้บนัไดท่ีสามารถลงไป
ยงัชัน้ 18 ได้ด้วย วิวจากชัน้ 18 ฝ่ังทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ สามารถมองเห็นวิวฝ่ังใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานครได้ 

 

 
 

ภาพประกอบ 178 สาธารณปูโภคของโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา:โฮมซูมเมอ (2561a).  A space Me Rattanathibet (ออนไลน์) 
 

จากบทวิเคราะห์แต่ละปัจจัยของคอนโดมิเนียมโครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ 
(A Space Me Rattanathibet) พบว่า ศกัยภาพทุกด้านมีความเหมาะสมส าหรับการตดัสินใจซือ้ 
เพราะว่า ท าเลท่ีตัง้โครงการอยูห่่างจากสถานีรถไฟฟา้สายสมี่วง สถานีแยกกนนทบุรี 1 เพียง 200 
เมตร และอยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์ โดยอยู่เยือ้งตรงข้ามกับห้างเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ มี
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ความสะดวกสบายในทกุๆ ด้าน บริเวณรอบโครงการมีความอุดมสมบูรณ์ของร้านค้า ร้านอาหาร 
ตลาดนดั และห้างสรรพสนิค้า การคมนาคมถือว่ามีความสะดวกมากทัง้การใช้รถยนต์สว่นตวั และ
การใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าสยาสีม่วง รถแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซต์ เป็นต้น 
สามารถเดินทางได้หลากหลายเส้นทาง รวมถึงการใช้บริการทางด่วนท่ีอยู่ใกล้โครงการ นัน่คือ ทาง
ด่วนพิเศษศรีรัช จุดขึน้ - ลง อยู่ท่ีถนนงามวงศ์วาน การออกแบบมีความเป็นเอกลกัษณ์ในสไตล์
ของอารียา โดยเฉพาะการออกแบบห้องมีการตกแต่งแบบ Modern Minimal เรียบงา่ย ทนัสมัย ดู
ดี ตามสไตล์ของคนรุ่นใหม่ วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ให้มาตามมาตรฐานและเหมาะส าหรับผู้พกัอาศยัท่ี
ชอบการตกแตง่ห้องเอง โดยวสัดหุลกัๆ ท่ีใช้ มาจากยี่ห้อลิกซิล (Lixil) ซึง่เป็นยี่ห้อท่ีมีคณุภาพจาก
ญ่ีปุ่ น สว่นสาธารณูปโภคนัน้ก็มีความเป็นมาตรฐานของคอนโดมิเนียมในยา่นนี ้โดยสว่นแบง่เป็น 
2 ส่วน คือ ชัน้ 4 ท่ีมีทัง้ห้องซักผ้า ห้องฟิตเนส ห้องประชุม เลานจ์ และสระว่ายน า้แบบไร้ขอบ 
(Infinity Edge) อีกสว่นอยู่ชัน้ 18 – 19 เป็นสวนสีเขียวอยู่ทางฝ่ังทิศตะวนัออก โครงการนีเ้หมาะ
กบั ผู้ ท่ีต้องการซือ้เพื่ออยู่อาศยั และเพื่อการลงทนุ โดยเฉลี่ยปัจจุบนัราคาปลอ่ยเช่า ห้องชุดขนาด 
25 ตารางเมตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์อยู่ท่ี 7,000 – 8,500 บาทต่อเดือน และจุดด้อยของโครงการท่ี
สงัเกตเห็น คือ มีคูแ่ขง่ในระดบัราคาใกล้เคียงกนัอยู่มากทัง้จากรายใหญ่ และรายกลาง ท าให้ต้อง
มีการแข่งขนักนัอยูม่ากพอสมควร อีกทัง้ท าเลนีย้งัต้องรอการพฒันาและรอคนท่ีจะย้ายถ่ินฐานมา
อีกสกัระยะหนึง่ ท าให้ตลาดคอนโดมิเนียมในยา่นนีอ้าจต้องรอการพฒันาท่ีชดัเจน 

4. โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) 
4.1 ช่ือบริษัทก่อตัง้: บริษัท ปริญสริิ จ ากดั (มหาชน)  
4.2 สถานี: สะพานพระนัง่เกล้า  
4.3 ระยะหา่งจากสถานี: 450 เมตร 
4.4 ประเภทคอนโดมิเนียม: คอนโดมิเนียมสงูน้อยกวา่ 8 ชัน้ (Low Rise) 
4.5 จ านวนอาคาร: 8 อาคาร  
4.6 จ านวนชัน้: 8 ชัน้ 
4.7 จ านวนห้อง: 570 ยนิูต รวมทัง้สิน้ 570 ยนิูต 
4.8 ประเภทห้อง / ขนาดห้อง / จ านวนห้องตอ่ชัน้:  

4.8.1 ชัน้ท่ี 2 - 6  
1 Bedroom / 30.00 – 32.00 ตารางเมตร / 9 ยนิูต 
2 Bedroom / 51.00 – 53.00 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 
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4.8.2 ชัน้ท่ี 7 - 8  
1 Bedroom / 30.00 – 32.00 ตารางเมตร / 7 ยนิูต 
2 Bedroom / 51.00 – 53.00 ตารางเมตร / 2 ยนิูต 
Duplex Room / 49.00 – 52.00 / 2 ยนิูต 
จ านวนห้องตอ่ชัน้ 11 ยนิูต 

4.9 ราคาเร่ิมขาย ณ ปัจจุบนั: 1.75 ล้านบาท 
4.10 จ านวนท่ีจอดรถ (%): 48% รวมจอดซ้อนคนั 

วิเคราะห์ปัจจัยของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์  
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ : จุดเด่นของโครงการนีคื้ออยู่ใกล้สถานีรถฟ้าสายสี

ม่วงสถานี สะพานพระนัง่เกล้า ระยะห่างเพียง 450 เมตร และอยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์ ท าเลนี ้
เหมาะกับคนท่ีท างานหรือมีลกูเรียนอยู่ในฝ่ังนนทบุรี เพราะเป็นจุดใจกลางเมืองนนทบุรี มีทัง้ถนน
รัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน ตดักบัถนนติวานท์ เป็นถนนเส้นหลกัท่ีใช้กนัของคนยา่นนี ้สว่นทาง
ด่วนท่ีอยู่ใกล้สดุ คือทางด่วนพิเศษศรีรัช ขึน้ - ลง ท่ีถนนงามวงศ์วานซึ่งมีระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 5.4 กิโลเมตร ท่ีดินของโครงการเป็นท่ีดินสีเ่หลี่ยมผืนผ้าวางตวัยาว ทิศใต้หรือด้านหน้า
ของโครงการอยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณรอบโครงการส่วนใหญ่เป็นท่ีอยู่อาศัยแนวราบ
อย่างเช่นบ้านหรือท่ีดินว่างเปลา่ ทิศเหนือหรือด้านหลงัของโครงการอยูติ่ดกับโครงการในอนาคต
ของปริญสิริเอง ถัดออกไปเป็นโครงการบ้านเด่ียวสองชัน้ ช่ือหมู่บ้านเป่ียมสขุ สว่นทิศตะวนัออก
ของโครงการอยู่ติดกับท่ีดินบุคคลอ่ืน ถัดออกไปเป็นโครงการเดอะ ซิตี ้(The City) เป็นโครงการ
บ้านเด่ียวสองชัน้ สว่นทิศตะวนัตกอยูติ่ดถนนเป็นอาคารพาณิชย์สงู 3 – 5 ชัน้ ร้านสะดวกซือ้ท่ีใกล้
ท่ีสดุคือ ซีพี เฟรชมาร์ท (CP Freshmart) หา่งจากทางเข้าโครงการประมาณ 110 เมตร 
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ภาพประกอบ 179 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ธิงออฟลิฟวิ่ง (2558).  Zelle รัตนาธิเบศร์ คอนโด Low Rise สร้างเสร็จพร้อมอยู ่
ใกล้รถไฟฟา้สายสมี่วง จาก ปริญสริิ [รีวิวฉบบัท่ี 710] (ออนไลน์) 

 

 
 

ภาพประกอบ 180 ท าเลท่ีตัง้ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ : ท่ีตัง้โครงการอยู่ในย่านพักอาศัย พืน้ท่ี
ใกล้เคียงเป็นหมู่ บ้าน อยู่ไม่ไกลจากสถานท่ีราชการ ตลอดสองข้างทางถนนรัตนาธิเบศร์มี
ห้างสรรพสนิค้าและร้านค้าร้านมากมาย  ใกล้โครงการจะมีตลาดนดันกฮูก เป็นตลาดนดัท่ีมีร้านค้า

ท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 
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และร้านอาหารมากมาย ถ้าไปเส้นสนามบินน า้มีกระทรวงพาณิชย์ซึ่งอยูไ่ม่ไกลจากตลาดจิต เป็น
ตลาดสดท่ีมีทัง้อาหารคาวและอาหารหวานให้เลือกซือ้ หรือไปตรงเส้นเลี่ยงเมืองนนทบุรีตดักับ
ถนนสนามบินน า้มีสนามบินน า้มาร์เก็ตตรงบริเวณนีมี้โลตัส เอ็กเพรส และร้านอาหารมากมาย 
ส าหรับถนนรัตนาธิเบศร์นัน้มีทัง้เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์, บิ๊กซี รัตนาธิเบศร์ ถ้าตรงไปถนน
งามศ์วานมีห้างเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ห้างพันทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน เอสพลานาด แคราย 
และมีทัง้โรงพยาบาลและศูนย์ราชการหลายแห่ง จึงเป็นเส้นท่ีมีความคึกคกัมากทีเดียว หรือถ้าไป
ตรงสามแยกบางใหญ่มีทัง้ห้างสรรพสินค้า สถานท่ีราชการ ตลาดสดและโรงพยาบาล โดย
ห้างสรรพสินค้าใหญ่คือ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ภายในมีร้านอาหารและร้านค้าให้เลือก
มากมาย 

 

 
 

ภาพประกอบ 181 ความอุดมสมรูณ์ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ร้านอาหารตามสัง่ด้านข้างของโครงการ 
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ภาพประกอบ 182 ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2559).  รีวิว คอนโด Zelle รัตนาธิเบศร์ ขายแบบ Fully Furnished 
ราคาเร่ิมต้น 1.69 ล้านบาท (ออนไลน์) 

 
ด้านการคมนาคมของโครงการ : การเดินทางโดยใช้รถยนต์สว่นตวั ถือวา่สะดวก 

เน่ืองจากหน้าโครงการเป็นถนนใหญ่รัตนาธิเบศร์ เช่ือมต่อกับถนนหลายสาย ถ้ารู้จักลัดเลาะ
เส้นทางก็จะท าให้เดินทางได้สะดวก อีกทัง้ยงัเป็นถนนเส้นหลกัท่ีสามารถตรงข้ามสะพานพระนั่ง
เกล้าไปยงับางใหญ่, ราชพฤกษ์, บางกรวยไทรน้อย และถ้าตรงไปจนถึงสามแยกบางใหญ่จะเป็น
จุดท่ีเช่ือมกับถนนกาญจนาภิเษกเส้นนีส้ามารถตรงไปจังหวดัสพุรรณบุรีและจังหวัดปทุมธานีได้ 
ดงันัน้ถ้าเข้าหรือออกนอกเมืองไปตา่งจงัหวดัเส้นนีถื้อวา่สะดวกอีกเส้น สว่นเส้นราชพฤกษ์นัน้วิ่งไป
ยงัเช่ือมกับถนน 345 ไปยงันนทบุรีหรือจะลงไปทางนครอินทร์, ป่ินเกล้า หรือจากถนนรัตนาธิเบ
ศร์ตรงเข้าตัวเมืองนนทบุรี สามารถตรงไปถนนงามวงศ์วานและถนนติวานนท์ วิ่งเข้าถนนเลี่ยง
เมืองนนทบุรี เพื่อเลี่ยงปัญหารถติดช่วงแยกเครายได้ จากถนนติวานนท์เข้าถนนสนามบินน า้ ลดั
เข้าโครงการเป็นอีกเส้นทางท่ีสามารถสญัจรได้ ถ้าวิ่งตรงเข้าถนนงามวงศ์วานสามารถไปยงัถนน
ประชาช่ืน พหลโยธิน ดอนเมือง และเข้าเส้นรัชดาได้ไม่ยาก หรือถ้าตรงไปตามเส้นติวานนท์ก็
สามารถวไปทางรังสิตได้ และการเดินทางโดยใช้ระบบขนสง่สาธารณะ สะดวกมากทีเดียว เพราะ
ถนนหน้าโครงการมีรถโดยสารประจ าทางเป็นระยะ อีกทัง้ยงัมีรถตู้สาธารณะอีกหลายสายไปยัง
จตุจกัร งามวงศ์วาน สีลม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ถนนติวานนท์ เป็นต้น หรือจะไปทางทา่น า้
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นนท์สามารถนั่งนัง่รถกะป๊อจากหน้าโครงการได้เลย อีกทัง้ยงัไม่ไกลจากรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดย
สถานีท่ีใกล้ท่ีสดุคือสถานีสะพานพระนัง่เกล้าสามารถเดินไปได้ หรือนัง่มอเตอร์ไซต์รับจ้างเพื่อไป
ยงัสถานีแยกนนทบุรี 1 ซึ่งแล้วแต่ความสะดวกของลกูบ้าน โดยเส้นนีป้ลายทางเป็นสถานีเตาปูน
จะเช่ือมกับรถไฟฟ้าสายสีน า้เงิน ซึ่งเป็นเส้นท่ีวิ่งในตวักรุงเทพมหานคร มีระยะห่างจากโครงการ
ประมาณ 450 เมตร 

 

 
 

ภาพประกอบ 183 การคมนาคมของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2559).  รีวิว คอนโด Zelle รัตนาธิเบศร์ ขายแบบ Fully Furnished 
ราคาเร่ิมต้น 1.69 ล้านบาท (ออนไลน์) 
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ภาพประกอบ 184 การคมนาคมของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 185 การคมนาคมของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

มุ่งสูถ่นนรัตนธิเบศร์ 

กลบัรถใต้สะพานพระนัง่เกล้า 
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ภาพประกอบ 186 การคมนาคมของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านการออกแบบของโครงการ : แปลนของอาคารจากถนนใหญ่เข้ามาภายใน
โครงการ เจอส านกังานขายก่อน ถัดเข้ามาเป็นอาคารพกัอาศยั 1 – 6 อาคาร ไลต่ามล าดบัเข้ามา
ด้านใน  ระยะจากถนนใหญ่หน้าโครงการจนถึงอาคาร 6 ระยะประมาณ 250 เมตร สว่น อาคาร 7 
และ 8 อยู่ฝ่ังตรงข้ามของอาคาร 4 และ 5 โดยอาคารขนาบสระว่ายน า้และคลบัเฮ้าท์ของโครงการ 
การเข้า – ออกเป็นระบบ Access Card สแกนท่ีทางเข้าอาคารทัง้ผู้พกัอาศยั รถจักรยานยนต์และ
รถยนต์ อาคาร 1 – 6 วางด้านยาวตามทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก ห้องพกัอาศยัท่ีอยูท่างฝ่ังทิศ
ตะวนัออกจะได้รับแสงแดดในช่วงเช้า ขณะท่ีห้องทางฝ่ังทิศตะวนัตกได้รับแสงแดดช่วงบ่าย ซึ่งมี
ความร้อนกว่าอีกฝ่ัง อาคาร 7 ห้องพักอาศยัฝ่ังท่ีหันหน้าเข้าวิวสระว่ายน า้ได้บรรยากาศท่ีดีกว่า 
ได้รับลมเพื่อระบายอากาศและได้รับแสงแดดก าลงัพอดี ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ และเทียบกับห้องพกั
อาศัยท่ีหันออกด้านนอกอาคารไปทางทิศใต้เจอแสงแดดท่ีส่องเข้าห้องทัง้วัน มีแนวโน้มท าให้
ห้องพกัอาศยัฝ่ังนีเ้ปลอืงคา่ไฟฟา้มากกวา่ฝ่ังทิศอ่ืน สว่นอาคาร 8 มีการหนัไปทางสระวา่ยน า้ ได้วิว
ของพืน้ท่ีส่วนกลางแต่เจอแสงแดดท่ีร้อนจากทางทิศใต้ อาคารทัง้หมดมีแปลนท่ีคล้ายกันหมด 
แตกตา่งกนัท่ีต าแหนง่ทางเข้าและโถงลฟิท์  

แปลนอาคาร ชัน้ลา่งสดุของอาคารเป็นพืน้ท่ีจอดรถ โดยสามารถจอดได้ทัง้หด้าน
หน้าอาคารและใต้อาคาร อีกสว่นคือโถงทางเข้าอาคารสามารถเข้าได้ทัง้สองทาง จากด้านหน้ามีท่ี
นัง่รองรับไว้ส าหรับรอและพกัผ่อนและจากท่ีจอดรถด้านหลงัมีวิดีโอคอล สามารถกดหาเจ้าของ
ห้องด้านบนให้เปิดล็อกเพื่อเข้ามาภายในอาคารได้ เข้ามาด้านในอาคารเป็นโถงลิฟท์ มีลิฟท์

ทางเข้าโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
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โดยสาร 2 ตวัและช่องจดหมาย สว่นห้องพกัอาศยัเร่ิมท่ีชัน้ 2 แปลนอาคารของชัน้ 2 – 6 คล้ายกัน
คือ มีห้องพักอาศยั 11 ยูนิตต่อชัน้ 9 ยูนิตของชัน้เป็นแบบ 1 Bedroom สว่นยูนิตห้องมุม 2 ยูนิต
เป็นแบบ 2 Bedroom มีลิฟท์ 2 ตัวและบันไดหนีไฟ 2 ฝ่ัง ส่วนชัน้ 7 -8 แปลนคล้ายกัน ส่วนท่ี
แตกตา่งกนัคือ มีห้อง Duplex Room หรือห้องพกัอาศยัแบบสองชัน้  เพิ่มมาเป็น 2 ยนิูต โดยห้อง 1 
Bedroom มี 7 ยูนิต ห้อง 2 Bedroom 2 ยูนิต และห้อง Duplex Room 2 ยูนิต ด้านถนนทางเข้า
โครงการเป็นถนนกว้างประมาณ 10 เมตร ทางเข้า – ออกของโครงการนีป้ผิูวด้วยพืน้คอนกรีตสแตมป์ 
สว่นลฟิท์เป็นแบบไม่ลอ็คชัน้ และโถงทางเดินกว้าง 1.5 เมตร ท่ีชานพกัมีหน้าตา่งมาให้ทัง้สองฝ่ัง  ฝ่ัง
ละบาน เป็นหน้าตา่งบานกระทุ้ง 

แปลนห้องแบบ 1 Bedroom จากทางเข้าห้องเปิดมาเจอสว่นของห้องครัวอยูด้่าน
ซ้ายมือและประตูห้องน า้อยู่ด้านขวามือ ห้องแบบนีใ้ห้ความส าคญักบัห้องนัง่เลน่ โดยห้องนัง่เลน่
อยู่ติดกับส่วนระเบียง ซึ่งเป็นช่องน าแสงธรรมชาติเข้าสูส่่วนห้องครัวและโต๊ะรับประทานอาหาร 
พืน้ท่ีห้องนัง่เลน่นัน้ ระยะดโูทรทศัน์ประมาณ 2 เมตรกวา่ ห้องนัง่เลน่อยู่ติดประตบูานเลื่อนแบบ 2 
บานเปิดออกไปท่ีระเบียง สว่นห้องนอน มีท่ีวางโต๊ะข้างเตียงและโต๊ะเคร่ืองแป้งได้อย่างลงตวั ข้าง
เตียงเป็นตู้ เสือ้ผ้า สว่นห้องน า้มีการแยกสว่นของพืน้ท่ีเปียกและแห้งด้วยฉากกัน้ห้องเป็นกระจก   

แปลนห้องแบบ 2 Bedroom จากทางเข้าเปิดมาเจอสว่นของห้องครัวเป็นแบบปิด 
สว่นกลางของห้องเป็นห้องนั่งเลน่อยู่ติดกับระเบียง มีทางเดินไปมายังห้องนอนใหญ่และห้องน า้ 
ห้องนอนใหญ่ สว่นห้องนอนเลก็จดัวางไว้อีกฝ่ังหนึง่ สว่นอ่ืนๆจะมีความคล้ายคลงึกบัแบบแรก 

แปลนห้องแบบ Duplex Room มีทัง้หมด 2 ชัน้ 1 ห้องนอน 2 ห้องน า้ ชัน้ลา่งเข้า
มาเจอบันไดทางขึน้ชัน้ 2 อยู่ด้านข้าง มีห้องน า้แบบไม่มีสว่นอาบน า้ (Powder Room) อยู่อีกฝ่ัง
หนึ่งของประต ูถัดออกไปเป็นสว่นของห้องครัวมีโต๊ะรับประทานอาหาร และมีประตท่ีูสามารถเปิด
ออกไปยังส่วนของระเบียงได้ ห้องนั่งเล่นเป็นแบบเพดานสูง (Double Floor) ส่วนชัน้ 2 จัดเป็น
ห้องนอนและห้องน า้ในตวั     
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ภาพประกอบ 187 แปลนการออกแบบอาคารของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 

 
ท่ีมา: โฮมน่าอยู่ (2559).  รีวิว คอนโด Zelle รัตนาธิเบศร์ ขายแบบ Fully Furnished 

ราคาเร่ิมต้น 1.69 ล้านบาท (ออนไลน์) 
 

 
 

ภาพประกอบ 188 รูปแบบอาคารของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
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ภาพประกอบ 189 รูปแบบห้องของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ : วัสดุถือว่าให้มาดีทีเดียว ห้องแต่งแบบ
เฟอร์นิเจอร์ครบครัน (Fully Furnished) โดยให้เฟอร์นิเจอร์บิวท์อิน (Built in) ของอินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง
มอลล์ (Index livingmall) ท่ีออกแบบมาให้พอดีกับห้องอยา่งลงตวั พร้อมกับ Digital Door Lock 
ให้กบัทกุห้อง พร้อมติดตัง้ระบบ Video Door Phone ให้ทกุห้อง และเคร่ืองปรับอากาศภายในห้อง 
วสัดุและเฟอร์นิเจอร์ทุกแบบใช้เหมือนกันหมด แตกต่างกันเพียงรูปแบบห้อง โดยประตูทางเข้ามี
ขนาดสงูประมาณ 2.2 เมตร บานปิดผิวลามิเนตลายไม้ มีตาแมว และDigital Door Lock เป็นมือ
จบัแบบเขาควาย ภายในห้อง ตรงผนงัด้านข้างติดตัง้ Video Door Phone ไว้ให้พร้อมใช้งาน เข้า
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มาเจอสว่นครัวและห้องนัง่เลน่ติดระเบียง พืน้ถึงฝา้เพดานสงู 2.55 เมตร พืน้ห้องเป้นไม้ลามิเนต
หนา 8 มิลลเิมตร ผนงัฉาบปนูเรียบทาสขีาว ชุดครัวจดัมาเป็นชุดรูปตวั L ของอินเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ 
ปูพืน้ด้วยไม้ลามิเนต ลายไม้สีน า้ตาลอ่อนอมเทา เหมือนส่วนของห้องนัง่เล่น ท็อปครัวเป็นฟอร์
เมก้าสีเทา ซึ่งเป็นลามิเนตชนิดหนึ่ง มีคุณสมบติัท่ีแข็ง ทนต่อแรงกระแทก ความร้อน น า้ และท า
ความสะอาดได้งา่ย อ่างล้างจานเป็นอ่างสแตนเลสแบบ 1 หลมุ และเตาไฟฟา้แบบ 2 หวั ของเตก้า 
(Teka) ตวัหน้าบานเปิด - ปิดทัง้หมดแบบนุม่นวล (Soft Close) ลิน้ชกัเก็บช้อน – ส้อมมีสลอ็ตมา
ให้ เพื่อจดัหมวดหมู่ได้งา่ยมากขึน้ ท่ีวางเตาไมโครเวฟอยูช่ัน้ลา่ง พร้อมเต้าเสยีบให้ด้านหลงัเพื่อใช้
งาน  

สว่นของห้องน า้ ประตูห้องน า้เป็นบานแบบ HDF สีขาว มีตีเกล็ดระบายอากาศ 
มือจับเป็นเขาควายสแตนเลส สวิตซ์ไฟหน้าตามมาตรฐาน พืน้ห้องน า้เป็นกระเบือ้งแกรนิตโต้ผิว
ด้านสีขาวครีม ธรณีประตูห้องน า้เป็นไม้ลามิเนต สุขภัณฑ์ห้องน า้ใช้ของอเมริกัน สแตนดาร์ด 
(American Standard) อ่างล้างมือเป็นทรงสีเ่หลี่ยมขนาดใหญ่ ด้านหลงัอ่างล้างมือกบัโถสขุภณัฑ์
ท าเป็น Low Wall มาให้เพิ่มเพื่อสามารถวางของได้ ไฟในห้องน า้เป็นแบบดาวน์ไลท์ (Downlight) 
ติดตัง้เคร่ืองดดูอากาศ มีทอ่ระบายน า้สองสว่น คือสว่นเปียกและสว่นแห้ง สว่นเปียกมีฉากกัน้ห้อง
เป็นกระจกเทมเปอร์ และมือจับเป็นสแตนเลสรูปตวั U ใช้แขวนผ้าเช็ดตวัด้านนอกได้ ผนงัด้านข้าง
มีเจาช่องไว้ส าหรับวางของใช้ 

สว่นของห้องนัง่เลน่ให้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเป็นโซฟาเป็นแบบ 2 ท่ีนัง่ ด้านข้างของโซฟา
มีเต้าเสียบไว้พร้อมใช้งาน โต๊ะรับประทานอาหาร สามารถปรับระดับให้เป็นโต๊ะกาแฟ หรือโต๊ะ
ท างานก็ได้ และชัน้วางโทรทัศน์ มีช่องเก็บของ 3 ช่อง เปิด- ปิด หน้าบานได้ 1 ช่อง ด้านบนติด
เคร่ืองปรับอากาศของยอร์ก (York) ไฟเป็นหลอดตะเกียบครอบด้วยโคมทรงสี่เหลี่ยม และมี
เคร่ืองตรวจจับควนัติดมาให้ท่ีเพดานของห้อง ห้องนัง่เล่นติดอยู่กับบานประตูเลื่อนแบบ 2 บาน 
สามารถเปิดออกไปท่ีระเบียงได้ ประตูกรอบเป็นอลมิูเนียมสีด า กระจกเขียวตดัแสง พืน้ระเบียงปู
ด้วยเซรามิกสีเทา พร้อมก๊อกน า้สแตนเลส คอยล์ร้อนทัง้สองตวั ห้องนัง่เลน่กบัห้องนอน) แขวนไว้
และเป่าลมร้อนระบายออกนอกระเบียง 

สว่นของห้องนอน ประตเูป็นบาน HDF สขีาว มือจบัประตเูป็นเขาควายสแตนเลส 
เตียงขนาด 5 ฟุต หวัเตียงและฐานเตียงบุด้วย้าสีเทา ตู้ เสือ้ผ้าเป็นแบบบานเลื่อน ช่วยประหยัด
พืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ ห้องนอนฝ่ังหนึง่เป็นหน้าตา่งแบบเต็มหน้ากว้างนงั ด้านบนเป็นบานเลือ่นแบบ 
2 บาน สว่นอ่ืนเป็นหน้าตา่งบานนิกซ์ 
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ภาพประกอบ 190 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 191 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

Digital Door Lock และระบบ Video Door Phone 

สว่นของห้องครัว 
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ภาพประกอบ 192 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 193 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 
 

 
 

ภาพประกอบ 194 วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา: ผู้วิจยัได้ท าการบนัทกึภาพไว้จากการส ารวจ 

สว่นของห้องนัง่เลน่ 

สว่นของห้องน า้ 
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ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ : ให้ครบครัน มีอาคารคลบัเฮ้าท์สว่นรวมของทัง้ 
8 อาคาร ภายในมีสระว่ายน า้ระบบเกลือ ขนาด 7.8 x 21.3 เมตร แยกสระเด็กลกึ 0.6 เมตร สระ
ผู้ใหญ่ลกึ 1.2 เมตร ห้องออกก าลงักาย พืน้ท่ีโดยรอบมีสวนหยอ่มต้นไม้ให้ความร่มร่ืนและให้ร่มเงา 
กล้องวงจรปิดภายในโครงการ ระบบรักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง แต่ละอาคารมีทางเข้า
แยกกันพร้อมป้อมรักษาความปลอดภัยหน้าประตูทุกอาคาร ลิฟต์โดยสารอาคารละ 2 ตัว พืน้ท่ี
จอดรถหน้าอาคารและใต้อาคารการเข้า - ออก ด้วยระบบ Access Card เคร่ืองดกัจับยุงภายนอก
อาคาร Digital Door Lock  และ Video Door Phone  

 

 
 

ภาพประกอบ 195 สาธารณปูโภคของโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ 
 

ท่ีมา:โฮมน่าอยู่ (2559).  รีวิว คอนโด Zelle รัตนาธิเบศร์ ขายแบบ Fully Furnished 
ราคาเร่ิมต้น 1.69 ล้านบาท (ออนไลน์) 

 
จากบทวิเคราะห์แต่ละปัจจยัของคอนโดมิเนียมโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle 

Rattanathibet) พบว่า ศกัยภาพทุกด้านมีความเหมาะสมส าหรับการตดัสินใจซือ้ เพราะว่า ท าเล
ท่ีตัง้อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟา้สายสมี่วง ท่ีสถานีสะพานพระนัง่เกล้า 450 เมตร และอยู่บนถนนรัตนาธิ
เบศร์ ฝ่ังมุ่งหน้าแยกแคราย เหมาะกับการเดินทางเข้าในเมือง โดยใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือใช้
รถไฟฟา้สายสีม่วง ความอุดมสมบูรณ์บริเวณรอบโครงการสว่นใหญ่เป็นพืน้ท่ีของหมู่บ้าน อาคาร
พาณิชย์ไว้ส าหรับค้าขาย บริเวณด้านข้างโครงการมีร้านสะดวกซือ้และร้านอาหารตามสัง่อยู่บ้าง 
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การคมนาคมถือวา่มีความสะดวกทัง้การใช้รถยนต์สว่นตวัและการใช้บริการระบบขนสง่สาธารณะ 
สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางทัง้การเข้าในเมือง และการออกนอกเมือง การออกแบบอาคาร
นัน้มีความเป็นเอกลกัษณ์อยู่แล้ว มีความเรียบหรู รูปแบบห้องมีความหลากหลายและมีพืน้ท่ีห้องท่ี
ขนาดใหญ่พอสมควร วสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้เป็นแบบ Fully Furnished ท่ีให้วสัดุและเฟอร์นิเจอร์
มาพร้อม และมีความโดดเด่นในเร่ืองของการใช้ VDO door phone ส่วนสาธารณูปโภคก็เป็นไป
ตามมาตรฐานของโครงการ ด้านการรักษาความปลอดภยัถือวา่ดีมากส าหรับโครงการนี ้โครงการนี ้
เหมาะกับผู้ ท่ีท างานอยู่ในย่าน นนทบุรี – รัตนาธิเบศร์ - งามวงศ์วาน มองหาท่ีพักอาศยัอยู่ใกล้
รถไฟฟ้าสายสมี่วง หวงัพึง่พาความสะดวกของรถไฟฟา้สายสีม่วงในการเดินทางในชีวิตประจ าวนั 
ในขณะเดียวกันอยากได้ความสะดวกสบายจากห้างสรรพสินค้าท่ีอยู่ในท าเลใกล้เคียง ในระยะท่ี
ขบัรถยนต์สว่นไปได้ไม่ไกลมากนกั และจุดด้อยของโครงการท่ีสงัเกตเห็น คือ การเดินทางเข้าเมือง
คอ่นข้างต้องใช้เวลา ควรเผ่ือเวลาในการเดินทางทัง้ทางรถยนต์สว่นตวัและระบบขนสง่สาธารณะ 

 
ตาราง 1 สรุปวิเคราะห์ข้อมลูของคอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคอนโดมิเนียมระดับกลาง                                   
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ฝ่ังนนทบุรี 

1. ด้านท าเลท่ีตัง้ของ
โครงการ 

- ท าเล ท่ีตั ง้ทุกโครงการอยู่ ใกล้กับ
สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง ระยะไม่เกิน 
500 เมตร 
- บางโครงการตัง้อยู่ใกล้กับสถานี
รถไฟฟา้ทัง้สองระบบ คือ รถไฟฟา้สาย
สมี่วงและรถไฟฟา้สายสแีดงอ่อน 
- ท า เล ท่ี ตั ง้ อ ยู่ ใก ล้ กั บ ถนน ให ญ่ 
เส้ น ท า งห ลั ก ใน ก า รสัญ จ ร  คื อ                  
ถนนประชาราษฎร์ สาย 2 ถนนประชาช่ืน 
ถนนกรุงเทพมหานคร - นนทบุรี และ
ถนนติวานนท์ 

- ท าเลท่ีตัง้ทุกโครงการ
อยู่ใกล้กบัสถานีรถไฟฟ้า
สายสีม่วง ระยะไม่เกิน 
500 เมตร 
- ท า เล ท่ีตั ง้อยู่ ใก ล้กับ
ถนนใหญ่ เส้นทางหลัก
ใ น ก า ร สั ญ จ ร  คื อ               
ถนนรัตนาธิเบศร์ 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคอนโดมิเนียมระดับกลาง                                   
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ฝ่ังนนทบุรี 

2. ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของโครงการ 

- ทุกโครงการมี ร้านค้าอยู่ภายใน
โค ร ง ก า ร  แ ล ะ ร้ า น ส ะ ด ว ก ซื ้อ                     
เพื่ อ อ าน วยความ สะดวกให้ กั บ
ลกูบ้านของโครงการ 
- ทุ ก โค ร ง ก า ร อ ยู่ ใ ก ล้ ร้ า น ค้ า 
ร้านอาหาร ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า 
และสว่นราชการตา่งๆ  

- บางโครงการมีร้านค้าอยู่ภายใน
โครงการ เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กบัลกูบ้านของโครงการ 
- ทุ ก โค ร งก า รอ ยู่ ใ ก ล้ ร้ า น ค้ า 
ร้ า น อ าห า ร  ห้ า งส ร รพ สิ น ค้ า                   
และสว่นราชการตา่งๆ 

3. ด้านการคมนาคมของ
โครงการ 

- ทุกโครงการมีระบบขนสง่สาธารณะ
ผ่านด้านหน้าของโครงการ เพราะ            
ทกุโครงการอยูติ่ดกบัถนนใหญ่ 
- บางโครงการมีป้ายรอรถประจ าทาง 
แ ล ะ วิ น ม อ เต อ ร์ ไ ซ ต์ ป ร ะ จ า                 
อยูด้่านหน้าของโครงการ 
- ทุกโครงการอยู่ ติดกับถนนใหญ่               
จึ ง ส า ม า ร ถ ใ ช้ ร ถ ย น ต์ ส่ ว น ตั ว                      
ในการเดินทางสูถ่นนหลายสายได้ 
- ใน ชั่ ว โม ง เร่ งด่ วนกา รเดิ นทา ง                    
ท่ี เห ม า ะ สม ท่ี สุ ด ข อ งโค ร งก า ร                     
ฝ่ังกรุงเทพมหานคร คือ การเดินทาง
โดยรถไฟฟ้า เป็นการประหยัดเวลา
เดินทางได้เป็นอยา่งดี 

- ทุ ก โค ร ง ก า ร มี ร ะ บ บ ข น ส่ ง
ส าธา รณ ะผ่ าน ด้ านห น้ า ขอ ง
โครงการ เพราะทุกโครงการอยู่ติด
กบัถนนใหญ่ 
- ทุกโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่ 
จึงสามารถใช้รถยนต์ส่วนตัวใน            
การเดินทางสูถ่นนหลายสายได้ 
 

 
 
 



  190 

ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคอนโดมิเนียมระดับกลาง                                   
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ฝ่ังนนทบุรี 

4. ด้านการออกแบบของ
โครงการ 

- ทุ ก โค ร งก า ร เป็ น อ า ค า รสู ง
มากกวา่  8 ชัน้ (High Rise) 
- อาคารส่วนมากออกแบบแปลน             
เป็นรูปตวัแอล (L)  
- ทุกโครงการออกแบบสไตล์โม
เดิร์น (Modern) และส่วนมากใช้                     
สี เอิ ร์ ธ โทน  (Earth tone) ไ ด้ แ ก่                
สีน า้ เงิน สีเขียว สีเทา สีน า้ตาล 
และสคีรีมเป็นสว่นมาก 
- ห้องพักอาศัยส่วนมากเป็นแบบ
ห้องสตู ดิ โอ  1 ห้องนอน และ 2 
ห้องนอน 

- โครงการส่วนมากออกแบบเป็น
อาคารสูงมากกว่า  8 ชั น้  (High 
Rise) และมีบางส่วนเป็นอาคารสูง
น้อยกวา่ 8 ชัน้ (Low Rise)  
- อาคารส่วนมากออกแบบแปลน
เป็นรูปตวัแอล (L)  
- ทุกโครงการออกแบบสไตล์โม
เดิร์น (Modern) และส่วนมากใช้                     
สี เ อิ ร์ ธ โท น  (Earth tone)  ไ ด้ แ ก่                   
สีน า้ เงิน  สี เขียว สี เทา สีน า้ตาล 
และสคีรีมเป็นสว่นมาก 
- ห้องพักอาศัยส่วนมากเป็นแบบ
ห้องสตู ดิ โอ  1 ห้องนอน และ 2 
ห้องนอน 

5. ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์
ของโครงการ 

- โครงการฝ่ั งก รุงเทพมหานคร
ส่วนมากเป็นการขายห้องแบบ 
Fully Fitted เป็นการให้เฟอร์นิเจอร์            
มาบางส่วนเท่านัน้ ซึ่งเหมาะกับ                
ผู้ ท่ีชอบออกแบบตกแต่งห้อง และ               
มีงบประมาณท่ีเพียงพอ 
- สว่นมากชุดสขุภัณฑ์ ใช้ของยี่ห้อ
ค อ ต โต้  (Cotto)  แ ล ะ อ เม ริกั น 
ส แ ต น ด า ร์ ด  ( American 
Standard) 

- โครงการฝ่ังนนทบุรี เป็นการขาย
ห้องแบบ  Fully Fitted และแบบ 
Fully Furnished ซึ่งเหมาะกับคนท่ี
ชอบออกแบบตกแต่งห้อง และคนท่ี
มีงบประมาณจ ากดั 
- เฟอร์นิ เจอร์ส่วนมากเป็นแบบ 
บิลท์อิน (Built in) จากยี่ห้อชัน้น า
ตา่งๆ  
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลคอนโดมิเนียมระดับกลาง                                   
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ฝ่ังนนทบุรี 

6. ด้านสาธารณูปโภคของ
โครงการ 

- ทุ ก โครงการมี ร้าน ค้ าภายใน
โครงการ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหลักๆ                      
ท่ีทุกโครงการมี ได้แก่ สระว่ายน า้                
ทัง้สระผู้ ใหญ่และสระเด็ก ห้องซาว
น่า ห้องอาบน า้และห้องน า้แบบ                      
แยกชาย - หญิง สวนรอบโครงการ 
และสวนบนดาดฟ้า ห้องสมุด ห้อง
ประชุม ห้องออกก าลังกาย และ
สนามเด็กเลน่ 
- สิ่ งอ านวยความสะดวกท่ีบาง
โครงการมีเพิ่มให้ ได้แก่ ห้องเล่น
ปิงปอง ห้องชมภาพยนตร์ สระ
ขนาดเล็กส าหรับแช่ตัว (Dip pool) 
เป็นต้น 
- ทุก โครงการใช้การเข้า  - ออก                 
ด้ ว ย ระบ บ  Access Card แ ล ะ
ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 
24 ชัว่โมง 

- สว่นมากมีร้านค้าภายในโครงการ 
- สิ่ งอ านวยความสะดวกหลักๆ               
ท่ีทุกโครงการมี ได้แก่ สระว่ายน า้
ทั ้ง ส ร ะ ผู้ ใ ห ญ่ แ ล ะ ส ร ะ เ ด็ ก                      
ห้องซาวน่า ห้องอาบน า้และห้องน า้
แบบแยกชาย - หญิ ง สวนรอบ
โครงการ และสวนบนดาดฟ้ า 
ห้องสมุด ห้องประชุม  ห้องออก
ก าลงักาย และสนามเด็กเลน่ 
- ทุกโครงการใช้การเข้า  - ออก              
ด้ ว ย ระ บ บ  Access Card แ ล ะ
ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 
24 ชัว่โมง 
- บ าง โครงกา รใช้ ระบ บ  Video 
Door Phone เพื่ อ ง่ า ย ส า ห รั บ
เจ้าของร่วมห้องและผู้มาติดตอ่  

 
จากตาราง 1 พบวา่บทสรุปวิเคราะห์ข้อมูลของคอนโดมิเนียมแตล่ะโครงการทัง้ 2 

ฝ่ัง คือ ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการริชพาร์ค 2 แอท โครงการเมโทร 
สกาย ประชาช่ืน โครงการศภุาลยั เวอรันด้า  รัชวิภา-ประชาช่ืน และโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติ
วานนท์ และฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย -งามวงศ์วาน 
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โครงการศภุาลยั เวอรันด้า รัตนาธิเบศร์ โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ และโครงการเซล รัตนาธิ
เบศร์ มีโครงการก่อตัง้ในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสม เดินทางงา่ย อยูใ่กล้กบัแหลง่ชุมชน สว่นราชการ 
ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า  สามารถเดินทางเข้า -ออกโครงการได้หลากหลายช่องทาง 
คอนโดมิเนียมแต่ละโครงการก่อสร้างด้วยรูปแบบท่ีทันสมัยเข้ากับสังคมในยุคปัจจุบัน การ
ออกแบบภายใน ตกแตง่ห้องสวยงามเหมาะสมสาธารณูปโภค อาทิเช่น พืน้ท่ีสว่นกลาง สวนหยอ่ม 
พืน้ท่ีจอดรถ มีความปลอดภยั มีมาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของผู้พกัอาศยัได้เป็นอยา่งดี  

จากบทสรุปวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวจึงน ามาจ าแนกเป็นแต่ละปัจจัย โดยพืน้ท่ี
ของโครงการมีการสร้างในพืน้ท่ีท่ีเหมาะสม อยู่ในพืน้ท่ีมีความเจริญ ซึ่งจัดอยู่ในปัจจัยด้านท าเล
ท่ีตัง้ของโครงการ โครงการตัง้อยู่ใกล้กับแหลง่ชุมชน สว่นราชการ ร้านค้า ร้านอาหาร สะดวกต่อ
การอุปโภค / บริโภค  ซึ่งจัดอยู่ในปัจจัยด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ เส้นทางเข้า – ออก
โครงการสามารถใช้ได้หลายเส้นทาง ติดกับถนนใหญ่ ทางด่วน สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางได้
ง่ายในช่วงจราจรเร่งด่วนท่ีส าคญัอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสมส าหรับการคมนาคมใน
การเข้า - ออกเมืองเป็นอย่างดี จัดอยู่ในปัจจัยด้านการคมนาคมของโครงการ การออกแบบ
โครงการท่ีมีความทนัสมยั มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ใช้สอยมากท่ีสดุ จดัอยูใ่นปัจจยัด้าน
การออกแบบ การตกแต่งห้องท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ครบครัน เลือกวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีมาตรฐาน เป็น
ยี่ห้อท่ีมีคุณภาพได้รับความนิยม จัดอยู่ในปัจจัยด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ส่วนพืน้ท่ี
สว่นกลาง ห้องออกก าลงักาย สระวา่ยน า้ สวนหยอ่ม มีความเป็นมาตรฐานเพียงพอส าหรับรองรับ
ผู้พกัอาศยั พร้อมให้บริการอยูเ่สมอ จดัเป็นปัจจยัด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ซึง่ผลวิจยันีเ้ม่ือ
จ าแนกออกเป็นรายด้าน ท าให้เกิดปัจจัยทัง้หมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านความอุดม
ส ม บู ร ณ์  ด้ า น ก า ร ค ม น า ค ม  ด้ า น ก า ร อ อ ก แ บ บ  ด้ า น วั ส ดุ / เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์                                       
และด้านสาธารณูปโภค ผู้ วิจัยจึงน าปัจจัยท่ีได้นีไ้ปใช้ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเชิงปริมาณในการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรีตอ่ไป 
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย

ครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยการแบ่งการ
น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ตามล าดบัดงันี ้

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่ ค่า
ต ่าสดุ คา่สงูสดุ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และประเภทห้องของคอนโดมิเนียม  

ตอนที่  2  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ 
ด้านการออกแบบของโครงการด้านวัสดุ/เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของ
โครงการ 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง กรณีศกึษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ การรับรู้
ปัญหา การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลอืก การตดัสนิใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
 

ส่วนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ 
ดงันี ้

1. การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง
ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีแตกตา่งกนั 

2. ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ/
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ/
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ต ่าสดุ คา่สงูสดุ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบง่ผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส  ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และประเภทห้องของคอนโดมิเนียม 
โดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจงความถ่ีและคา่ร้อยละปรากฏผลตามตาราง 1 ดงันี ้

 
ตาราง 2 จ านวนความถ่ี และคา่ร้อยละ ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

ข้อมูลทั่วไป 
ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี จ านวนทัง้หมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ       
ชาย 94 47.0 67 33.5 161 40.2 
หญิง 106 53.0 133 66.5 239 59.8 
รวม 200 100.0 200 100.0 400 100.0 
2. อาย ุ       
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25 ปี 5 2.5 1 0.5 6 1.5 
26 – 35 ปี 84 42.0 79 39.5 163 40.8 
36 – 45 ปี 90 45.0 104 52.0 194 48.5 
ตัง้แต ่45 ปีขึน้ไป 21 10.5 16 8.0 37 9.2 

รวม 200 100.0 200 100.0 400 100.0 
3. สถานภาพสมรส       
โสด 80 40.0 71 35.5 151 37.8 
สมรส/อยูด้่วยกนั 106 53.0 113 56.5 219 54.7 
หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนั
อยู ่

4 7.0 16 8.0 30 7.5 

รวม 200 100.0 200 100.0 400 100.0 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
  

ข้อมูลทั่วไป 
ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี จ านวนทัง้หมด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย

ละ 
4. ระดบัการศกึษา       
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 0.5 1 0.5 2 0.5 
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 104 52.0 109 54.5 213 53.2 
สงูกวา่ปริญญาตรี 95 47.5 90 45.0 185 46.3 

รวม 200 100.0 200 100.0 400 100.0 
5. อาชีพ       
พนกังานบริษัทเอกชน 107 53.5 117 58.5 224 56.0 
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 45 22.5 48 24.0 93 23.2 
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจสว่นตวั 42 21.0 34 17.0 76 19.0 
เกษียณ 6 3.0 1 0.5 7 1.8 

รวม 200 100.0 200 100.0 400 100.0 
6. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน       
ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท 1 0.5 3 1.5 4 1.0 
15,001 – 30,000 บาท 56 28.0 84 42.0 140 35.0 
30,001 – 45,000 บาท 93 46.5 100 50.0 193 48.2 
45,001 – 60,000 บาท 44 22.0 13 6.5 57 14.2 
60,001 – 75,000 บาท 5 2.5 0 0.0 5 1.3 
75,001 บาทขึน้ไป 1 0.5 0 0.0 1 0.3 

รวม 200 100.0 200 100.0 400 100.0 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
  

ข้อมูลทั่วไป 
ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี จ านวนทัง้หมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย
ละ 

7. ประเภทห้องของคอนมิเนียม       
Studio Room (ห้องสตดิูโอ) 91 45.5 92 46.0 183 45.8 
One Bedroom (1 ห้องนอน) 58 29.0 79 39.5 137 34.2 
Two Bedroom (2 ห้องนอน) 43 21.5 27 13.5 70 17.5 
Duplex (ห้องเพดานสงู 2 ชัน้) 6 3.0 1 0.5 7 1.7 
อ่ืนๆ 2 1.0 1 0.5 3 0.8 

รวม 200 100.0 200 100.0 400 100.0 

 
ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 2 พบว่า ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของกลุ่ม

ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีจ้ านวน 400 คน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
เพศ พบว่า ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 และเพศชาย จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.2 ตามล าดับ 
จ าแนกตามฝ่ังได้ดงันี ้

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 106 
คน คิดเป็นร้อยละ 53.0 และเพศชาย จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 47.0 ตามล าดบั 

ฝ่ังนนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 133 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.5 และเพศชาย จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 ตามล าดบั 

อายุ พบวา่ ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอาย ุ36 – 45 ปี จ านวน 194 
คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ อายุ 26 – 35 ปี จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 40.8 ตัง้แต ่
45 ปีขึน้ไป จ านวน  37 คน   คิดเป็นร้อยละ 9.2 และต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จ านวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั จ าแนกตามฝ่ังได้ดงันี ้

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุ 36 – 45 ปี จ านวน 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาคือ อาย ุ26 – 35 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 ตัง้แต ่45 
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ปีขึน้ไป จ านวน  21 คน  คิดเป็นร้อยละ 10.5 และต ่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.5 ตามล าดบั 

ฝ่ังนนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีอายุ 36 – 45 ปี จ านวน 104 คน คิด
เป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ อาย ุ26 – 35 ปี จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 ตัง้แต่ 45 ปีขึน้
ไป จ านวน  16 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.0 และต ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ตามล าดบั 

สถานภาพสมรส พบว่า ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่สมรส/อยู่
ด้วยกัน จ านวน 219 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.7 รองลงมาคือ โสด จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.8 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 ตามล าดบั จ าแนกตามฝ่ัง
ได้ดงันี ้

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 
106 คน  คิดเป็นร้อยละ 53.0 รองลงมาคือ โสด จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 และหม้าย/
หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดบั 

ฝ่ังนนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่สมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 113 คน  คิด
เป็นร้อยละ 56.5 รองลงมาคือ โสด จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 และหม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู ่
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ตามล าดบั 

ระดับการศึกษา พบว่า ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.2 รองลงมาคือ สงูกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 และต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดบั จ าแนกตามฝ่ังได้ดงันี ้

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่ระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ สงูกวา่ปริญญาตรี จ านวน 95 คน คิด
เป็นร้อยละ 47.5 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

ฝ่ังนนทบุรี ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.0 และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

อาชีพ  พบว่า ภาพรวมของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
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จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.0 และเกษียณ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ตามล าดบั จ าแนกตามฝ่ังได้ดงันี ้

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.5 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจสว่นตวั จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 21.0 และเกษียณ 
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ตามล าดบั 

ฝ่ังนนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน จ านวน 117 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.5 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.0 ผู้ประกอบการ/ธุรกิจสว่นตวั จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 และเกษียณ จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน  พบว่า ภาพรวมของผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายได้ 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 รองลงมาคือ รายได้ 15,001 – 
30,000 บาท จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 รายได้ 45,001 – 60,000 บาท จ านวน 57 คน 
คิดเป็นร้อยละ14.2 รายได้ 60,001 – 75,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 รายได้ต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และรายได้ 75,001 บาทขึน้ไป จ านวน 
1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.3 ตามล าดบั จ าแนกตามฝ่ังได้ดงันี ้

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้ 30,001 – 45,000 
บาท จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาคือ รายได้ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รายได้  45,001 – 60,000 บาท จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
รายได้ 60,001 – 75,000 บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.5 รายได้ต ่ากวา่หรือเท่ากับ 15,000 
บาท และรายได้ 75,001 บาทขึน้ไป มีจ านวนอยา่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

ฝ่ังนนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีรายได้ 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ รายได้ 15,001 – 30,000 บาท จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.0 รายได้  45,001 – 60,000 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
15,000 บาท จ านวน  3 คน คิดเป็นร้อยละ 1.5 ตามล าดบั 

ประเภทห้องของคอนโดมีเนียม พบวา่ ภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามสว่น
ใหญ่อยู่อาศัยห้องแบบ Studio Room (ห้องสตูดิโอ) จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 
รองลงมาคือ One Bedroom (1 ห้องนอน) 
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จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 Two Bedroom (2 ห้องนอน) จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 
Duplex (ห้องเพดานสงู 2 ชัน้) จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 และอ่ืนๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.8 ตามล าดบั จ าแนกตามฝ่ังได้ดงันี ้

ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่อาศยัห้องแบบ Studio 
Room (ห้องสตู ดิโอ ) จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 รองลงมาคือ One Bedroom (1 
ห้องนอน) จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 Two Bedroom (2 ห้องนอน) จ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.5 Duplex (ห้องเพดานสงู 2 ชัน้) จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และอ่ืนๆ จ านวน 
2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดบั 

ฝ่ังนนทบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่อยู่อาศยัห้องแบบ Studio Room (ห้อง
สตูดิโอ) จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมาคือ One Bedroom (1 ห้องนอน) จ านวน 79 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.5  Two Bedroom (2 ห้องนอน) จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 Duplex (ห้อง
เพดานสงู 2 ชัน้) และอ่ืนๆ  มีจ านวนอยา่งละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดบั 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม

ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ัง
นนทบุรี 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ ด้าน
ท าเลท่ีตัง้ของโครงการด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้าน
การออกแบบของโครงการด้านวสัด/ุเฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 
โดยน าเสนอในรูปแบบการแจกแจงคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดงันี ้
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ตาราง 3 คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี  

 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ

ฝ่ังนนทบุรี 

ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

ด้านท าเลที่ตัง้ของโครงการ       
1. ใกล้ท่ีพกัอาศยัเดิม 4.24 .881 มากท่ีสดุ 4.31 .629 มากท่ีสดุ 
2. ใกล้สถานท่ีท างาน 4.46 .625 มากท่ีสดุ 4.42 .579 มากท่ีสดุ 
3. การคมนาคมมีความสะดวก เดินทาง
งา่ย 

4.42 .628 มากท่ีสดุ 4.44 .563 มากท่ีสดุ 

4. พืน้ท่ีตัง้ไม่เสีย่งตอ่การเกิดอุทกภยั 4.20 .655 มาก 4.31 .621 มากท่ีสดุ 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการโดยรวม 4.33 .534 มากท่ีสดุ 4.37 .481 มากท่ีสดุ 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ       
5. อยูใ่กล้กบัแหลง่ชุมชน 4.26 .723 มากท่ีสดุ 4.36 .610 มากท่ีสดุ 
6. อยูใ่กล้กบัสถานท่ีราชการ 4.11 .733 มาก 4.26 .674 มากท่ีสดุ 
7. อยูใ่กล้กบัห้างสรรพสนิค้า/ร้านสะดวก
ซือ้/ ร้านอาหาร 

4.20 .755 มาก 4.40 .609 มากท่ีสดุ 

ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ
โดยรวม 

4.19 .569 มาก 4.34 .511 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้า 
สายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

ด้านการคมนาคมของโครงการ       
8. การเดินทางโดยรถยนต์สว่นตวัมีความ
สะดวก 

4.33 .658 มากท่ีสดุ 4.48 .593 มากท่ีสดุ 

9. การเดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะมี
ความสะดวก 

4.34 .645 มากท่ีสดุ 4.42 .587 มากท่ีสดุ 

10. เข้า - ออกโครงการได้หลากหลาย
เส้นทาง 

4.06 .761 มาก 4.19 .688 มาก 

11. เส้นทางชัว่โมงเร่งดว่นการจราจรไม่
ติดขดั 

3.60 .946 มาก 3.86 .796 มาก 

ด้านการคมนาคมของโครงการโดยรวม 4.08 .565 มาก 4.24 .524 มากท่ีสดุ 
ด้านการออกแบบของโครงการ       
12. ออกแบบสถาปัตยกรรมมีความ
ทนัสมยั 

4.53 .567 มากท่ีสดุ 4.50 .521 มากท่ีสดุ 

13. การออกแบบท่ีใชสอยได้อยา่ง
เหมาะสม 

4.49 .601 มากท่ีสดุ 4.48 .521 มากท่ีสดุ 

14. พืน้ท่ีสว่นกลางมีความเหมาะสมตอ่
การใช้งาน 

4.45 .632 มากท่ีสดุ 4.50 .521 มากท่ีสดุ 

15. การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน 4.50 .585 มากท่ีสดุ 4.46 .529 มากท่ีสดุ 
16. การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม 

4.40 .625 มากท่ีสดุ 4.42 .561 มากท่ีสดุ 

ด้านการออกแบบของโครงการโดยรวม 4.47 .516 มากท่ีสดุ 4.47 .477 มากท่ีสดุ 

 



  202 

ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้า 
สายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

ด้านวัสดุ/เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ       
17. วสัดท่ีุใช้ในการสร้างมีคณุภาพ 4.49 .576 มากท่ีสดุ 4.44 .545 มากท่ีสดุ 
18. มีการรับประกนัคณุภาพห้องพกั
อยา่งเหมาะสม เช่น การรับประกนักรณี
ห้องร่ัวซมึ รอบร้าว เป็นต้น 

4.45 .582 มากท่ีสดุ 4.47 .520 มากท่ีสดุ 

19. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ตกแตง่มีคณุภาพสม
ราคา 

4.35 .663 มากท่ีสดุ 4.42 .543 มากท่ีสดุ 

20. วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง/ตกแตง่ห้อง
เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม 

4.29 .629 มากท่ีสดุ 4.43 .535 มากท่ีสดุ 

ด้านวสัด/ุเฟอร์นิเจอร์ของโครงการ
โดยรวม 

4.39 .521 มากท่ีสดุ 4.44 .485 มากท่ีสดุ 

ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ       
21. พืน้ท่ีสว่นกลางมีบริการสญัญาณ
อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) 

4.33 .695 มากท่ีสดุ 4.51 .540 มากท่ีสดุ 

22. พืน้ท่ีสวนหยอ่มในสว่นกลาง ตกแตง่
สวยงามอยูส่ม ่าเสมอ 

4.32 .646 มากท่ีสดุ 4.47 .539 มากท่ีสดุ 

23. สระวา่ยน า้/สนามเด็กเลน่/ห้องออก
ก าลงักาย พร้อมใช้งานอยูส่ม ่าเสมอ 

4.29 .684 มากท่ีสดุ 4.49 .549 มากท่ีสดุ 

24. พืน้ท่ีจอดรถมีความเหมาะสม 4.00 .948 มาก 4.22 .617 มากท่ีสดุ 
25. ระบบรักษาความปลอดภยัมีมาตรฐาน 
รัดกมุ 

4.25 .632 มากท่ีสดุ 4.37 .577 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 3 (ตอ่) 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้า 
สายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

26. เจ้าหน้าท่ี/ช่างนิติประจ าโครงการ
คอยดแูลตลอด 24 ชัว่โมง 

4.26 .657 มากท่ีสดุ 4.33 .584 มากท่ีสดุ 

27. ลฟิท์โดยสารท่ีให้บริการ ปลอดภยั
และพร้อมใช้งาน 

4.30 .640 มากท่ีสดุ 4.31 .562 มากท่ีสดุ 

ด้านสาธารณูปโภคของโครงการโดยรวม 4.25 .609 มากท่ีสดุ 4.38 .474 มากท่ีสดุ 
ภาพรวม 4.29 .416 มากท่ีสดุ 4.38 .381 มากท่ีสดุ 

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม

ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาพรวม ฝ่ังนนทบุรี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 และ
ภาพรวม ฝ่ังกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

1. ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ  
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ คือ ใกล้
สถานท่ีท างาน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 รองลงมาคือ การคมนาคมมีความ
สะดวก เดินทางงา่ย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ใกล้ท่ีพกัอาศยัเดิม อยู่ในระดบั
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 และพืน้ท่ีตัง้ไม่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย อยู่ในระดับมาก มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.37  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ คือ การคมนาคมมีความ
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สะดวก เดินทางง่าย อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.44 รองลงมาคือ ใกล้สถานท่ีท างาน อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.42  ใกล้ท่ีพกัอาศยัเดิม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเทา่กบั 4.31 
และพืน้ท่ีตัง้ไม่เสีย่งตอ่การเกิดอุทกภยั อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.31 ตามล าดบั  

2. ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
คือ อยู่ใกล้กับแหลง่ชุมชน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 รองลงมาคือ อยู่ใกล้กับ
ห้างสรรพสนิค้า/ร้านสะดวกซือ้/ ร้านอาหาร อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 และอยูใ่กล้กับ
สถานท่ีราชการ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.11 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.34  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ คือ อยู่ใกล้กับ
ห้างสรรพสินค้า/ร้านสะดวกซือ้/ ร้านอาหาร อยู่ในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ 
อยู่ใกล้กับแหลง่ชุมชน อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 และอยู่ใกล้กับสถานท่ีราชการ อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 ตามล าดบั 

3. ด้านการคมนาคมของโครงการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง ด้านการคมนาคมของโครงการ คือ 
การเดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะมีความสะดวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 4.34 
รองลงมาคือ การเดินทางโดยรถยนต์สว่นตวัมีความสะดวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 
4.33 เข้า – ออกโครงการได้หลากหลายเส้นทาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06และ
เส้นทางชัว่โมงเร่งดว่นการจราจรไม่ติดขดั อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.60 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.24 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านการคมนาคมของโครงการ คือ การเดินทางโดย
รถยนต์สว่นตวัมีความสะดวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.48 รองลงมาคือ การเดินทางโดย
ระบบขนสง่สาธารณะมีความสะดวก อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.42 เข้า – ออกโครงการได้



  205 

หลากหลายเส้นทาง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19และเส้นทางชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรไม่
ติดขดั อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 3.86 ตามล าดบั 

4. ด้านการออกแบบของโครงการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่ปัจจัยในการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านการออกแบบของโครงการ 
คือ ออกแบบสถาปัตยกรรมมีความทนัสมยั อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.53 รองลงมา
คือ การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.50 การออกแบบท่ี
ใช้สอยได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 พืน้ท่ีส่วนกลางมีความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.40 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.47  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านการออกแบบของโครงการ คือ ออกแบบ
สถาปัตยกรรมมีความทนัสมยั และพืน้ท่ีสว่นกลางมีความเหมาะสมตอ่การใช้งาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 รองลงมาคือ การออกแบบท่ีใช้สอยได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
และการออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  มี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
ตามล าดบั 

5. ด้านวสัด/ุเฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.39 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านวสัดุ/เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
คือ วสัดท่ีุใช้ในการสร้างมีคณุภาพ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.49 รองลงมาคือ มีการ
รับประกนัคณุภาพห้องพกัอยา่งเหมาะสม เช่น การรับประกันกรณี ห้องร่ัวซมึ รอบร้าว เป็นต้น อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ตกแต่งมีคุณภาพสมราคา อยู่ในระดับ
มากท่ีสดุ มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.35 และวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง/ตกแต่งห้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.29 ตามล าดบั 
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ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านวัสดุ/เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ คือ มีการ
รับประกันคุณภาพห้องพกัอย่างเหมาะสม เช่น  การรับประกันกรณี ห้องร่ัวซึม รอบร้าว เป็นต้น อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 รองลงมาคือ วสัดุท่ีใช้ในการสร้างมีคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 วสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง/ตกแต่งห้อง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับ
มากท่ีสดุ มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.43 และเฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ตกแตง่มีคุณภาพสมราคา อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.42 ตามล าดบั 

6. ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.25 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ คือ 
พืน้ท่ีสว่นกลางมีบริการสญัญาณอินเทอร์เน็ต ไร้สาย (Wifi) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเทา่กับ 
4.33 รองลงมาคือ พืน้ท่ีสวนหย่อมในสว่นกลาง ตกแต่ง สวยงามอยู่สม ่าเสมอ อยู่ในระดับมาก
ท่ีสดุ มีค่าเฉลีย่เทา่กับ 4.32 ลิฟท์โดยสารท่ีให้บริการ ปลอดภยัและพร้อมใช้งาน อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 สระว่ายน า้/สนามเด็กเล่น/ห้องออกก าลังกาย พร้อมใช้งานอยู่
สม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.29 เจ้าหน้าท่ี/ช่างนิติประจ าโครงการ คอยดแูล
ตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ระบบรักษาความปลอดภัยมี
มาตรฐานรัดกุม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และพืน้ท่ีจอดรถมีความเหมาะสม 
อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.00 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.38เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ สว่นใหญ่ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ คือ พืน้ท่ีสว่นกลางมี
บริการสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.51 รองลงมาคือ สระ
ว่ายน า้/สนามเด็กเลน่/ห้องออกก าลงักาย พร้อมใช้งานอยู่สม ่าเสมอ อยู่ในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.49 พืน้ท่ีสวนหย่อมในส่วนกลาง ตกแต่ง สวยงาม อยู่สม ่าเสมอ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 ระบบรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานรัดกุม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.37 เจ้าหน้าท่ี/ช่างนิติประจ าโครงการ คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ลิฟท์โดยสารท่ีให้บริการ ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และพืน้ท่ีจอดรถมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 4 คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี  
 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

สายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร 
กับฝ่ังนนทบุรี 

ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

การรับรู้ปัญหา       
1. ทา่นซือ้คอนโดมิเนียมเพราะมีปัญหาอยู่
ไกลจากสถานท่ีท างาน 

4.34 .822 มากท่ีสดุ 4.26 .644 มากท่ีสดุ 

2. ทา่นซือ้คอนโดมิเนียมเพราะแยก
ครอบครัว 

4.10 .737 มาก 4.19 .668 มาก 

3. ทา่นซือ้คอนโดมิเนียมเพราะเดินทาง
สะดวกด้วยรถไฟฟา้สายสมี่วง 

4.17 .686 มาก 4.63 .514 มากท่ีสดุ 

การรับรู้ปัญหาโดยรวม 4.20 .510 มาก 4.36 .474 มากท่ีสดุ 
การค้นหาข้อมูล       
4. ทา่นค้นหาข้อมลูการซือ้คอนโดมิเนียม
จากสือ่ตา่งๆ เช่น โฆษณา ปา้ยบิลบอร์ด 
เว็บไซต์ ฯลฯ  

4.29 .761 มากท่ีสดุ 4.49 .511 มากท่ีสดุ 

5. ทา่นสอบถามข้อมูลคอนโดมิเนียมจาก
พนกังานขาย 

4.26 .593 มากท่ีสดุ 4.25 .571 มากท่ีสดุ 

6. ทา่นสอบถามข้อมูลคอนโดมิเนียมจาก
ครอบครัว เพื่อน 

4.15 .621 มาก 4.24 .601 มากท่ีสดุ 

การค้นหาข้อมลูโดยรวม 4.23 .487 มากท่ีสดุ 4.32 .429 มากท่ีสดุ 
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ตาราง 4 (ตอ่) 
 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า 

สายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง
กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ฝ่ัง กทม. ฝ่ังนนทบุรี 

�̅� S.D. แปลผล �̅� S.D. แปลผล 

การประเมินทางเลือก       
7. รูปแบบคอนโดมิเนียมมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง 
มีความทนัสมัย และสวยงาม 

4.45 .555 มากท่ีสดุ 4.39 .555 มากท่ีสดุ 

8. ช่ือเสยีงของบริษัทท่ีก่อสร้างคอนโดมิเนียม 4.38 .553 มากท่ีสดุ 4.36 .520 มากท่ีสดุ 
9. ราคาคอนโดมิเนียมมีความคุ้มคา่ 4.40 .558 มากท่ีสดุ 4.44 .526 มากท่ีสดุ 
การประเมินทางเลอืกโดยรวม 4.41 .506 มากท่ีสดุ 4.39 .474 มากท่ีสดุ 
การตดัสนิใจซือ้       
10. ทา่นตดัสนิใจซือ้เพราะมีสิง่อ านวยความ
สะดวกท่ีหลากหลาย 

4.40 .584 มากท่ีสดุ 4.42 .534 มากท่ีสดุ 

11. ทา่นตดัสินใจซือ้เพราะได้ราคาตามท่ี
คาดหวงัไว้ 

4.26 .587 มากท่ีสดุ 4.30 .511 มากท่ีสดุ 

12. ทา่นตดัสินใจซือ้เพื่อการเกร็งก าไรใน
อนาคต 

4.37 .667 มากท่ีสดุ 4.38 .571 มากท่ีสดุ 

การตดัสนิใจซือ้โดยรวม 4.34 .511 มากท่ีสดุ 4.37 .456 มากท่ีสดุ 
พฤติกรรมภายหลังการซือ้       
13. ทา่นมีความพงึพอใจตอ่คอนโดมิเนียมท่ี
ซือ้ไป  

4.39 .582 มากท่ีสดุ 4.56 .508 มากท่ีสดุ 

14. ทา่นจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัมาซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีทา่นได้ซือ้ไป 

4.27 .700 มากท่ีสดุ 4.55 .509 มากท่ีสดุ 

พฤติกรรมหลงัการซือ้โดยรวม 4.33 .601 มากท่ีสดุ 4.55 .479 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.30 .392 มากท่ีสดุ 4.39 .350 มากท่ีสดุ 
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จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ภาพรวม  ฝ่ังนนทบุรี อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และ
ภาพรวม ฝ่ังกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ 

1. การรับรู้ปัญหา   
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง เพราะมีปัญหาบ้านอยู่ไกลจากสถานท่ีท างาน อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.34 รองลงมาคือ ซือ้คอนโดมิเนียมเพราะเดินทางสะดวกด้วย
รถไฟฟ้าสายสีม่วง อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 และซือ้คอนโดมิเนียมเพราะแยก
ครอบครัว อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.10 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.36 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง เพราะเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟา้สายสมี่วง อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.63 รองลงมาคือ  ซือ้คอนโดมิเนียมเพราะมีปัญหาบ้านอยูไ่กลจากสถานท่ีท างาน อยู่
ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.26 และ ซือ้คอนโดมิเนียมเพราะแยกครอบครัว อยู่ในระดบัมาก มี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.19 ตามล าดบั   

2. การค้นหาข้อมลู   
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.23 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยการค้นหาข้อมูลการซือ้
คอนโดมิเนียมจากสื่อต่างๆ เช่น โฆษณา ป้ายบิลบอร์ด เว็บไซต์ ฯลฯ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 รองลงมาคือ สอบถามข้อมูลคอนโดมิเนียมจากพนักงานขาย อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 และสอบถามข้อมูลคอนโดมิเนียมจากครอบครัว เพื่อน อยู่ใน
ระดบัมาก  มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.15 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.32 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง โดยการค้นหาข้อมูลการซือ้คอนโดมิเนียมจากสื่อต่างๆ เช่น 
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โฆษณา ปา้ยบิลบอร์ด เว็บไซต์ ฯลฯ อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.49 รองลงมาคือ สอบถาม
ข้อมูลคอนโดมิเนียมจากพนกังานขาย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กับ 4.25 และสอบถามข้อมูล
คอนโดมิเนียมจากครอบครัว เพื่อน อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.24 ตามล าดบั 

3. การประเมินทางเลอืก   
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.41 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง  เพราะรูปแบบคอนโดมิเนียมมี
โครงสร้างท่ีแข็งแรง มีความทันสมัย และสวยงาม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 
รองลงมาคือ ราคาคอนโดมิเนียมมีความคุ้มค่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.40 และ
ช่ือเสยีงของบริษัทท่ีก่อสร้างคอนโดมิเนียม อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.38 ตามล าดบั  

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพราะราคาคอนโดมิเนียมมีความคุ้มค่า อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 รองลงมาคือ รูปแบบคอนโดมิเนียมมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง มีความทันสมัย และ
สวยงาม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และช่ือเสียงของบริษัทท่ีก่อสร้างคอนโดมิเนียม 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.36 ตามล าดบั  

4. การตดัสนิใจซือ้   
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.34 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง เพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
หลากหลาย อยู่ในระดับมากท่ีสดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ซือ้เพื่อการเกร็งก าไรใน
อนาคต อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.37 และซือ้เพราะได้ราคาตามท่ีคาดหวงัไว้ อยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง เพราะมีสิง่อ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 รองลงมาคือ  ซือ้เพื่อการเกร็งก าไรในอนาคต อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.38 และซือ้เพราะได้ราคาตามท่ีคาดหวังไว้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
ตามล าดบั 
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5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ 
ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับ

มากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.33 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ ตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีความพึงพอใจตอ่คอนโดมิเนียมท่ี
ซือ้ไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีได้ซือ้ไป อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.27 ตามล าดบั 

ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังนนทบุรีมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มี
คา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.55 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า สว่นใหญ่ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง มีความพึงพอใจต่อคอนโดมิเนียมท่ีซือ้ไป อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มี
คา่เฉลีย่เทา่กับ 4.56 และจะแนะน าให้เพื่อนหรือคนรู้จกัมาซือ้คอนโดมิเนียมท่ีได้ซือ้ไป อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสดุ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.55 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

 การทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ Independent Sampling t-test และการวิเคราะห์เชิง
ถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิธีการทดสอบดงันี ้

สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Statistic) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่าง
คะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระกัน เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 การตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ัง
นนทบุรี 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เป็น
การศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระหรือตวัแปรต้นท่ีท าหน้าท่ีพยากรณ์ตัง้แต ่2 ตวัขึน้ไป
กบัตวัแปรตาม 1 ตวั เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 2 และสมมติฐานข้อท่ี 3 ปัจจยัในการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 

การน าเสนอผลการทดสอบสมมติฐานซึ่งประกอบด้วยผลการทดสอบสมมติฐาน 3 
ข้อโดยแบง่การน าเสนอผลการวิเคราะห์ตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
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สมมติฐานข้อ 1 การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีแตกตา่งกนั 

จะทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ Independent Sample t-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มส าหรับตัวแปรด้านการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 
โดยทดสอบคา่ความแปรปรวนด้วย Levene’s test เม่ือค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 จะอ่านค่า t-test ท่ี 
Equal variance not assumed และเม่ือ Sig. มากกว่า 0.05 จะอ่านค่า t-test ท่ี Equal variance 
assumed  

H0: การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีไม่แตกตา่งกนั 

H1: การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีแตกตา่งกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  213 

ตาราง 5 แสดงการทดสอบคา่ความแปรปรวนและความแตกตา่งของการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี  

 

การตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม
ระดับกลาง 
ตามแนว
เส้นทาง

รถไฟฟ้าสายสี
ม่วง 

Levene’s Test 
for Equality of 

Variances 
ฝ่ัง 𝒙 n S.D. t df Sig. 

 F. Sig.        
การรับรู้ปัญหา 
Equal variance 
assumed 

.937 .334 กทม. 4.20 200 .510 -2.738 398 .006 
  นนทบุรี 4.43 200 1.054    

การค้นหาข้อมูล 
Equal variance 
assumed 

2.090 .149 กทม. 4.23 200 .487 -2.033 398 .043 
  นนทบุรี 4.32 200 .429    

การประเมินทางเลือก 
Equal variance 
assumed 

.985 .322 กทม. 4.41 200 .506 .306 398 .760 
  นนทบุรี 4.39 200 .474    

การตัดสินใจซือ้ 
Equal variance 
assumed 

.937 .334 กทม. 4.20 200 .510 -2.738 398 .006 
  นนทบุรี 4.43 200 1.054    

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ 
Equal variance 
not assumed 

12.182* .001 กทม. 4.33 200 .601 -4.141 379.3 .000 
  นนทบุรี 4.55 200 .479    

 
* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ผลการวิเคราะห์ตามตาราง 5 การทดสอบความแปรปรวนและความแตกตา่งของ
การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร
กบัฝ่ังนนทบุรี พบวา่ 

การรับรู้ปัญหา มีค่า Sig. เท่ากับ  .334 ซึ่งมากกว่า .05 นั่น คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าแปรปรวนทัง้ 2 ฝ่ัง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 จึงทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี 
Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .006 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีใน
การรับรู้ปัญหาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การค้นหาข้อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ .149 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าแปรปรวนทัง้ 2 ฝ่ัง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 จึงทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี 
Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .043 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีใน
การค้นหาข้อมลูแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ .322 ซึ่งมากกว่า .05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าแปรปรวนทัง้ 2 ฝ่ัง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี 
Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ  .760 ซึ่งมากกว่า .05 นั่น คือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีใน
การประเมินทางเลอืกไม่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

การตัดสินใจซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .334 ซึ่งมากกว่า .05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ค่าแปรปรวนทัง้ 2 ฝ่ัง ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั .05 จึงทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี 
Equal variances assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .006 ซึ่งน้อยกว่า .05 นั่นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การตัดสินใจซือ้
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คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีใน
การตดัสนิใจซือ้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .001 ซึ่งน้อยกวา่ .05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ คา่แปรปรวนทัง้ 2 ฝ่ัง แตกตา่ง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances not assumed พบวา่ มีค่า Sig.(2-tailed) เทา่กับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก  (H0) และยอม รับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี  
พฤติกรรมภายหลงัการซือ้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 
สมมติฐานข้อ 2 ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 

โครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบ
ของโครงการ ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

H0: ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

H1: ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตวัแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter และ
ทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ .05 ซึง่ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   
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ตาราง 6 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้ปัญหา โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 17.037 6 2.839 15.774** .000 
Residual 34.741 193 .180   
Total 51.778 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัในการตดัสินใจ

ซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้ปัญหา มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกวา่ .01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยในการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้ปัญหา ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 7 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้
ปัญหา โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.237 .323  3.831** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .219 .075 .230 2.920** .004 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) .034 .065 .038 .530 .597 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) .129 .065 .143 1.992* .048 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) -.021 .094 -.022 -.228 .820 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .239 .101 .244 2.369* .019 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .091 .069 .109 1.331 .185 

 
r = .574 
R2 = .329 

Ajust R2 = .308 
SE = .42427 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 7 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้
ปัญหา (Y1) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้าน
ท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) และด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของ
โครงการ (X5) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .329 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้ปัญหา ได้ร้อยละ 32.9 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .219 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
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ความส าคญักบัปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) มากขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้มีการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ .219 
หนว่ย 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .129 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) มากขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้มีการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึ น้ 
.129 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .239 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ .239 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
การรับรู้ปัญหา จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 1.237 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในการรับรู้ปัญหา (Y1) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
 

Y1 = 1.237 + 0.219(X1) + 0.129(X3) + 0.239(X5) 
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ตาราง 8 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการค้นหาข้อมลู โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 12.955 6 2.159 12.169** .000 
Residual 34.243 193 .177   
Total 47.198 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจยัในการตดัสินใจ

ซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการค้นหาข้อมลู มีคา่ Sig. เทา่กับ .000 ซึง่น้อยกวา่ .01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยในการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการค้นหาข้อมูล ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 9 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการ
ค้นหาข้อมลู โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.607 .321  5.013** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .199 .075 .219 2.669** .008 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
(X2) 

.080 .065 .094 1.241 .216 

ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) .149 .064 .173 2.316* .022 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) -.006 .093 -.006 -.063 .950 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
(X5) 

.224 .100 .240 2.238* .026 

ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) -.033 .068 -.041 -.485 .628 

 
r = .524 
R2 = .274 

Ajust R2 = .252 
SE = .42122 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 9 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการค้นหา
ข้อมูล (Y2) มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้าน
ท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) และด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของ
โครงการ (X5) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .252 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการค้นหาข้อมลู ได้ร้อยละ 25.2 
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เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .199 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบัปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) มากขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้มีการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ .199 
หนว่ย 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .149 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักับปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) มากขึน้ 1 หนว่ย จะท าให้มีการตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ 
.149 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .224 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ .224 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
การค้นหาข้อมลู จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 1.607 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในการค้นหาข้อมลู (Y2) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 

 
 
 
 

Y2 = 1.607 + 0.199(X1) + 0.149(X3) + 0.224(X5) 
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ตาราง 10 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการประเมินทางเลอืก โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 9.647 6 1.608 7.518** .000 
Residual 41.277 193 .214   
Total 50.924 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 10 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการประเมินทางเลือก มีค่า  Sig. เท่ากับ .000 
ซึง่น้อยกวา่ .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการประเมิน
ทางเลอืก ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
การประเมินทางเลอืก โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression 
Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.218 .352  6.302** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .052 .082 .054 .629 .530 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
(X2) 

.019 .071 .021 .262 .794 

ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) .044 .071 .049 .621 .536 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) .143 .102 .146 1.400 .163 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .252 .110 .260 2.291* .023 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) -.009 .075 -.010 -.115 .908 

 
r = .435 
R2 = .189 

Ajust R2 = .164 
SE = .46246 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 11 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการประเมิน
ทางเลอืก (Y3) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กบัปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้าน
วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .164 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการประเมินทางเลอืก ได้ร้อยละ 16.4 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .252 
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หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ .252 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
การประเมินทางเลอืก จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 2.218 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในการประเมินทางเลอืก (Y3) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 

 
ตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการตดัสินใจซือ้ โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 11.713 6 1.952 9.382** .000 
Residual 40.162 193 .208   
Total 51.875 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 12 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการตดัสนิใจซือ้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อย
กวา่ .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจัย
ในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม

Y3 = 2.218 + 0.252(X5) 
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ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการตัดสินใจซือ้ ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

 
ตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
การตดัสนิใจซือ้ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.062 .347  5.937** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .122 .081 .127 1.507 .133 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) .064 .070 .071 .914 .362 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) -.042 .070 -.046 -.603 .547 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) -.012 .101 -.012 -.118 .906 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .231 .108 .236 2.131* .034 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .164 .074 .195 2.215* .028 

 
r = .475 
R2 = .226 

Ajust R2 = .202 
SE = .45617 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 13 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการตดัสนิใจ
ซือ้ (Y4) มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้านวสัด ุ/ 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .202 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการตดัสนิใจซือ้ ได้ร้อยละ 20.2 
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เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .231 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ .231 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .164 หมายความว่า 
เม่ือลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจัยด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ .164 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
การตดัสนิใจซือ้ จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 2.062 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในการตดัสนิใจซือ้ (Y4) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 

 
 

 
  

Y4 = 2.062 + 0.231(X5) + 0.164(X6) 
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมี   อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 19.643 6 3.274 12.114** .000 
Residual 52.156 193 .270   
Total 71.799 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 14 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีค่า  Sig. เท่ากับ .000 
ซึง่น้อยกวา่ .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรม
หลงัการซือ้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression 
Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.324 .396  3.346** .001 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .179 .092 .160 1.947 .053 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) -.050 .080 -.047 -.624 .533 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) .142 .079 .133 1.785 .076 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) .091 .115 .078 .793 .429 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .090 .124 .078 .731 .466 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .248 .084 .252 2.948* .004 

 
r = .523 
R2 = .274 

Ajust R2 = .251 
SE = .51984 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 15 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรม
หลงัการซือ้ (Y5) มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .251 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ ได้ร้อยละ 25.1 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .248 หมายความว่า 
เม่ือลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจัยด้าน
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สาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร เพิ่มขึน้ .248 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ใน
พฤติกรรมหลงัการซือ้ จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 1.324 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ (Y5) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 

 
สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 

โครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบ
ของโครงการ ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลต่อ
การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 

H0: ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 

H1: ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 

สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยเลือกตัวแปรอิสระเข้าสมการถดถอยด้วยเทคนิค Enter จึง
ทดสอบสมมติฐานใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% ดงันัน้ จะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) ก็ตอ่เม่ือคา่ Sig. มีคา่น้อยกวา่ .05 ซึง่ผลการทดสอบมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้   
 
 

Y5 = 1.324 + 0.248(X6) 
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ตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมี   อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการรับรู้ปัญหา โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 8.236 6 1.373 7.256** .000 
Residual 36.511 193 .189   
Total 44.747 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการรับรู้ปัญหา มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยในการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการรับรู้ปัญหา ท่ีระดบันัยส าคัญ
ทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการรับรู้
ปัญหา โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.028 .356  5.644** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .119 .095 .121 1.259 .210 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) .020 .087 .022 .232 .817 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) .055 .079 .060 .695 .488 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) .072 .109 .073 .662 .509 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .124 .105 .127 1.180 .239 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .141 .097 .141 1.460 .146 

 
r = .429 
R2 = .184 

Ajust R2 = .159 
SE = .43494 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 17 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า  ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการรับรู้ปัญหา (Y1) 
ไม่มีความสมัพันธ์เชิงเส้นตรงกับปัจจัยทัง้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้าน
วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ  
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ตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมลู โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 10.685 6 1.781 13.239** .000 
Residual 25.961 193 .135   
Total 36.647 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 18 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยในการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมอย่างน้อย 1 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมูล ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
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ตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมลู 
โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.771 .303  5.846** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) -.010 .080 -.012 -.130 .896 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) .109 .073 .130 1.492 .137 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) .024 .066 .029 .359 .720 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) .149 .092 .166 1.620 .107 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .039 .089 .044 .441 .659 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .270 .082 .297 3.307** .001 

 
r = .540 
R2 = .292 

Ajust R2 = .270 
SE = .36676 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 19 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมูล (Y2) 
มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กบัปัจจัยในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้านสาธารณูปโภค
ของโครงการ (X6) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .270 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมลู ได้ร้อยละ 27 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .270 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการ
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ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ .270 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหา
ข้อมลู จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 1.771 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในการค้นหาข้อมลู (Y2) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 

 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการประเมินทางเลอืก โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 14.298 6 2.383 15.096** .000 
Residual 30.466 193 .158   
Total 44.764 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการประเมินทางเลือก มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า 
.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยใน
การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรีในการประเมินทางเลือก ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 

Y2 = 1.771 + 0.270(X6) 
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการ
ประเมินทางเลอืก โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression 
Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.417 .328  4.316** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) -.007 .086 -.007 -.083 .934 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) .079 .079 .085 .991 .323 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) .107 .072 .118 1.491 .138 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) .154 .100 .156 1.550 .123 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .093 .096 .095 .971 .333 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .252 .088 .252 2.857** .005 

 
r = .565 
R2 = .319 

Ajust R2 = .298 
SE = .39731 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 21 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการประเมินทางเลอืก 
(Y3) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ (X6) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .298 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) ในการประเมินทางเลอืก ได้ร้อยละ 29.8 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .252 
หมายความว่า เม่ือลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตอบแบบสอบถามให้
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ความส าคัญกับปัจจัยด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
เพิ่มขึน้ .252 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการ
ประเมินทางเลอืก จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 1.417 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในการประเมินทางเลอืก (Y3) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 

 
ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมี   อิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการตดัสนิใจซือ้ โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 13.422 6 2.237 15.396** .000 
Residual 28.044 193 .145   
Total 41.466 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการตดัสินใจซือ้ มีค่า Sig. เทา่กับ .000 ซึ่งน้อยกวา่ .01 
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยในการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม

Y3 = 1.417 + 0.252(X6) 
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ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการตดัสินใจซือ้ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 
ตาราง 23 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการ
ตดัสนิใจซือ้ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 1.491 .315  4.733** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .098 .083 .103 1.183 .238 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) .040 .076 .045 .529 .597 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) -.016 .069 -.019 -.238 .812 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) .180 .096 .188 1.884 .061 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) .079 .092 .084 .860 .391 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .270 .085 .280 3.188** .002 

 
r = .569 
R2 = .324 

Ajust R2 = .303 
SE = .38119 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 23 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังฝ่ังนนทบุรี ในการตดัสินใจซือ้ 
(Y4) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ (X6) 

ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .303 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการตดัสนิใจซือ้ ได้ร้อยละ 30.3 
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เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .270 หมายความว่า 
เม่ือลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจัยด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี เพิ่มขึน้ .270 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการ
ตดัสนิใจซือ้ จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 1.491 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในการตดัสนิใจซือ้ (Y4) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
 
 
 
 
ตาราง 24 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณูของ ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยวิเคราะห์ Multiple Regression  
 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig 

Regression 11.196 6 1.866 10.438** .000 
Residual 34.503 193 .179   
Total 45.699 199    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยในการ

ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ มีคา่ Sig. เท่ากบั .000 ซึง่น้อยกว่า 

Y4 = 1.491 + 0.270(X6) 
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.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยใน
การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 
 
ตาราง 25 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ใน
พฤติกรรมหลงัการซือ้ โดยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Enter Multiple Regression 
Analysis) 
 

ตัวแปร B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 2.195 .349  6.282** .000 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ (X1) .078 .092 .079 .853 .395 
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ (X2) .015 .085 .016 .179 858 
ด้านการคมนาคมของโครงการ (X3) -.107 .077 -.117 -1.398 .164 
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) .274 .106 .273 2.587* .010 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ (X5) -.040 .102 -.040 -.390 .697 
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) .309 .094 .305 3.285** .001 

 
r = .495 
R2 = .245 

Ajust R2 = .222 
SE = .42281 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 25 ผลการวิ เคราะห์  พบว่า ค่า  Beta แสดงการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ 
(Y5) มีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงเชิงบวก กับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ด้านการ
ออกแบบของโครงการ (X4) และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) 
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ค่า Adjusted R Square (R2) มีค่าเท่ากับ .222 หมายความว่า ตวัแปรอิสระใน
สมการนีส้ามารถอธิบายแสดงการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ ได้ร้อยละ 22.2 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
ด้านการออกแบบของโครงการ (X4) มีค่าสมัประสทิธ์ิถดถอย (B) เทา่กบั .274 หมายความวา่ เม่ือ
ลกูค้าท่ีตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านการ
ออกแบบของโครงการ (X4) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง 
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี เพิ่มขึน้ .274 หนว่ย 

เม่ือพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิความถดถอย (B) พบว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มีค่าสมัประสิทธ์ิถดถอย (B) เท่ากับ .309 หมายความว่า 
เม่ือลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับปัจจัยด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ (X6) มากขึน้ 1 หน่วย จะท าให้มีการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี เพิ่มขึน้ .309 หนว่ย 

หากไม่พิจารณาปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม ทัง้ 6 ด้าน ต่อการ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ใน
พฤติกรรมหลงัการซือ้ จะมีคา่การตดัสนิใจซือ้อยูท่ี่ระดบั 2.195 

ผู้วิจัยจึงได้น าค่าสมัประสิทธ์ิของตวัพยากรณ์มาเขียนเป็นสมการพยากรณ์การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ (Y5) โดยเขียนสมการได้ดงันี ้
  
  Y5 = 2.195 + 0.274(X4) + 0.309(X6) 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 26 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ัง
กรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี แตกตา่งกนั 
การรับรู้ปัญหา t-test ✓ 
การค้นหาข้อมลู t-test ✓ 
การประเมินทางเลอืก t-test  
การตดัสนิใจซือ้ t-test ✓ 
พฤติกรรมหลงัการซือ้ t-test ✓ 
สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้าน
ความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม 
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

1 2 3 4 5 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ  Multiple Regression ✓ ✓    
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ Multiple Regression      
ด้านการคมนาคมของโครงการ Multiple Regression ✓ ✓    
ด้านการออกแบบของโครงการ Multiple Regression      
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ Multiple Regression ✓ ✓ ✓ ✓  
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ Multiple Regression    ✓ ✓ 
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ตาราง 26 (ตอ่) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช้ ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัด ุ/ 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 

ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม 
กระบวนการตดัสนิใจซือ้ 

1 2 3 4 5 
ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ  Multiple Regression      
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ Multiple Regression      
ด้านการคมนาคมของโครงการ Multiple Regression      
ด้านการออกแบบของโครงการ Multiple Regression     ✓ 
ด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ Multiple Regression      
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ Multiple Regression  ✓ ✓ ✓ ✓ 
 



 
 

บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีมุ้่ งศึกษาการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซื อ้

คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี” โดยผลของการวิจัยครัง้นีเ้พื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง และวางแผน
การตลาดในการก าหนดนโยบายการด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ท่ีต้องการซือ้
คอนโดมิเนียม เป็นแนวทางการตลาดให้กบัธุรกิจคอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายอ่ืนๆ 
และเพื่อเป็นแนวทางตอ่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาค้นคว้าในการท าวิจยัท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
 

สังเขปการวจิัย 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการศกึษาค้นคว้าครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุ่งหมายไว้ ดงันี ้
1. เพื่อเปรียบเทียบการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของ

โครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบ
ของโครงการ ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ต่อการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ / 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
1. เพื่อเป็นแนวทางส าหรับผู้ ท่ีต้องการซือ้ในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมตามแนว

เส้นทางรถไฟฟา้สายตา่งๆ  
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2. เพื่อให้ผู้ประกอบการท่ีท าธุรกิจคอนโดมิเนียมสามารถน าข้อมลูจากการวิจยัไปใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาในธุรกิจ รวมถึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ 

3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสร้างความได้เปรียบคู่แข่งขันในการท าตลาดในธุรกิจ
คอนโดมิเนียม 

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการสร้างฐานการตลาดให้กับธุรกิจคอนโดมิเนียมตามแนว
เส้นทางรถไฟฟา้สายตา่งๆ ในอนาคต 
 

สมมติฐานทางการวิจัย 
1. การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีแตกตา่งกนั 
2. ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้านความ

อุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้าน
วสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้าน
วสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 
 

วิธีด าเนินการศึกษาวิจัย 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซือ้

คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี” ผู้วิจยัเลอืกใช้วิธีวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) เป็นการวิจยัรูปแบบขัน้ตอนเชิง
ส ารวจ (Exploratory Sequential Design) โดยการใช้ 2 ระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรายละเอียด ดงันี ้

1. วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ศึกษาจากการสงัเกต โดยใช้
วิธีการสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม (Non-participation Observation) 

1.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 



  245 

1.2 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั  
กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี มีรายละเอียดขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี  ้
ขัน้ตอนท่ี  1 ผู้ วิจัยเร่ิมด าเนินการส ารวจและเลือกคอนโดมิ เนียม

ระดบักลาง ท่ีมีท่ีตัง้หา่งจากสถานีรถไฟฟา้ไม่เกิน 500 เมตร ทัง้ 2 ฝ่ัง ดงันี ้
กลุ่มฝ่ังกรุงเทพมหานคร มีจ านวน 9 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการริชพาร์ค 2 แอท เตาปูนอินเตอร์เชนจ์ (Rich Park 2 @ 

Taopoon Interchange) 
2. โครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน (Metro Sky Phachachuen) 
3. โครงการศุภาลัย เวอรันด้า รัชวิภา - ประชาช่ืน (Supalai Veranda 

Ratchavipha - Prachachuen) 
4. โครงการเดอะพาร์คแลนด์ รัชดา - วงศ์สว่าง (The Parkland 

Ratchada - Wongsawang) 
5. โค รงการแอสป าย  รัชดา - ว งศ์สว่าง  (Aspire Ratchada - 

Wongsawang) 
6. โครงการศภุาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ (Supalai Vista Tiwanon) 
7. โครงการแอมเบอร์ ติวานนท์ (Amber Tiwanon) 
8. โครงการเซ็นทริค ติวานนท์ สเตชัน่ (Centric Tiwanon Station) 
9. โครงการไนท์บริดจ์ ติวานนท์ (Knightsbridge Duplex Tiwanon) 
กลุ่มฝ่ังนนทบุรี มีจ านวน 13 โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการไวโอ แคราย (Vio Khaerai) 
2. โครงการแอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2 (Aspire Rattanathibet) 
3. โครงการศุภาลัย ปาร์ค แคราย - งามวงศ์วาน (Supalai Park 

Khaerai - Ngamwongwan) 
4. โครงการเดอะ โฮเทล เซอร์วิส คอนโด (The Hotel Serviced 

Condo) 
5. โครงการศุภาลัย เวอเรนด้า รัตนาธิเบศร์ (Supalai Veranda 

Rattanathibet) 
6. โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ (A Space Me Rattanathibet) 
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7. โครงการสกายไลน์ รัตนาธิเบศร์ (Skyline Rattanathibet) 
8. โครงการแอสปาย รัตนาธิเบศร์ (Aspire Rattanathibet) 
9. โครงการเซล รัตนาธิเบศร์ (Zelle Rattanathibet) 
10. โค ร ง ก า ร ดี ค อ น  ไ พ ร์ ม  รั ต น า ธิ เบ ศ ร์  (Dcon Prime 

Rattanathibet) 
11. โค ร งก า ร ริช พ า ร์ค  3 แ อ ท  เจ้ า พ ระ ย า  (Rich Park 3 @ 

Chaophraya) 
12. โครงการคาซ่า คอนโด สามแยกบางใหญ่  (Casa Condo @ 

MRT Sam Yaek Bang Yai) 
13. โครงการพลัม คอนโด เซ็นทรัล สเตชั่น (Plum Condo Central 

Station) 
จากนัน้ผู้ วิจัยด าเนินการต่อด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 

Sampling) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากทางคอนโดมิเนียมในการศึกษาวิจัยได้มาจ านวน 8 
โครงการ จากคอนโดมิเนียมทัง้หมดท่ีได้ส ารวจ โดยแบง่เป็น 2 กลุม่ดงันี ้

กลุ่มท่ี 1 คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
ม่วงฝ่ังกรุงเทพมหานคร จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการริชพาร์ค 2 แอท 
โครงการเมโทร สกาย ประชาช่ืน โครงการศุภาลยั เวอรันด้า  รัชวิภา-ประชาช่ืน และโครงการศุภา
ลยั วิสต้า แยกติวานนท์  

กลุ่มท่ี 2 คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสี
ม่วง ฝ่ังนนทบุรี จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย-งาม
วงศ์วาน โครงการศุภาลยั เวอรันด้า รัตนาธิเบศร์ โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ และโครงการ
เซล รัตนาธิเบศร์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้วิจยัด าเนินการโดยวิธีการสงัเกต และใช้แนวคิดสว่นประสม
ทางการตลาด (7p) บางสว่น มาเป็นแนวทางประกอบการสงัเกต ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 
ด้านสถานท่ี  จัดจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และด้านลกัษณะทางกายภาพ 
(Physical Evidence) จึงท าให้เกิดปัจจยั 6 ด้าน ท่ีจะน ามาใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

1. ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ 
2. ปัจจยัด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
3. ปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ 
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4. ปัจจยัด้านการออกแบบของโครงการ 
5. ปัจจยัด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
6. ปัจจยัด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 

1.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ผู้วิจยัศกึษาโดยวิธีการสงัเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม (Non – participation Observation) ศึกษาจากความเป็นอยู่ของลูกค้าตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 
ลงพืน้ท่ีไปสงัเกตการณ์จากสถานท่ีจริง เม่ือสงัเกตแล้ว ก็ด าเนินการบันทึกภาพถ่าย จดบันทึก
ข้อมลู และน ามาวิเคราะห์ข้อมลู โดยการตีความ (Interpretation)  

1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสงัเกต
กลุ่มตัวอย่าง จากสถานท่ีจริงทัง้ 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี เพื่อหาปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องท่ีช่วยสนบัสนุน ในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า
สายสมี่วง 

1.5 การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้
จากการสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมด้วยตนเองจากสถานท่ีจริง ด าเนินการจดบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียด และน าข้อมูลมาด าเนินการตีความเป็นบทวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ 
และน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นต่างๆ แบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical 
description)  

1.6 ความสอดคล้องระหว่างวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ
ผู้วิจัยได้ด าเนินการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเป็นขัน้ตอนแรกก่อน เพื่อน าผลการวิจัยท่ีได้ไป
เป็นแนวทางในการให้นิยามและการสร้างเคร่ืองมือตวัแปรต่างๆ ท่ีใช้ส าหรับสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัการเก็บรวบรวมข้อมลู การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัเชิงปริมาณตอ่ไป 

 
2. วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การวิจัยท่ีมุ่งหาข้อเท็จจริง

และข้อสรุปเชิงปริมาณ เน้นการใช้ข้อมูลท่ีเป็นตัวเลขเป็นหลกัฐานยืนยันความถูกต้องของข้อ
ค้นพบ และสรุปตา่งๆ มีการใช้เคร่ืองมือท่ีมีความเป็นปรนยัในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

2.1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีตัดสินใจซื อ้คอนโดมิ เนียม
ระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ั งนนทบุรี ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแนน่อน 
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2.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ ลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร และลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน โดยใช้วิธีการเลอืกกลุม่ตวัอย่าง 2 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี 1 ใช้วิธีการสุม่แบบ
โควต้า (Quota Sampling) แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มฝ่ังกรุงเทพมหานคร 200 
ตัวอย่าง และกลุ่มฝ่ังนนทบุรี 200 ตัวอย่าง และขัน้ตอนท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความเหมาะสม โดยมีการเก็บข้อมูล
จากลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ัง
กรุงเทพมหานคร และลกูค้าท่ีตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสี
ม่วง ฝ่ังนนทบุรีท่ีเต็มใจและสะดวกท่ีจะให้ข้อมูลในการตอบแบบสอบถาม ดังนัน้จึงใช้วิธีการ
ค านวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากสตูรไม่ทราบขนาดประชากรโดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กัลยา วานิชย์บญัชา.  2560: 28) ได้ขนาด
ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง และผู้วิจัยส ารองเพื่อป้องกันแบบสอบถามไม่สมบูรณ์เพิ่มเป็นทัง้สิน้ 400 
ตวัอยา่ง 

2.3 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสอบถามโดย
รวบรวมข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาประยุกต์เป็นค าถามใน
แบบสอบถาม โดยมีจ านวนค าถาม 3 สว่น จ านวนค าถามทัง้หมด 49 ข้อ 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของลูกค้าท่ีตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ ท่านตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทห้องของ
คอนโดมิเนียม จ านวน 8 ข้อ โดยเป็นค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close-ended questions) มี
ค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice) ให้เลอืกเพียงข้อเดียว 

ส่วนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับความส าคัญของปัจจัยในการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานคร
กับฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์ ด้านการคมนาคมของ
โครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้าน
สาธารณูปโภคของโครงการ จ านวน 27 ข้อ โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Close-Ended) เป็นลกัษณะ
การวดัข้อมลูประเภทอตัรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบง่เกณฑ์การให้คะแนนออกเป็น 5 ระดบั 
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ส่วนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับความส าคัญของการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรี แบ่งเป็น 5 ขัน้ตอน ได้แก่ การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การ
ตัดสินใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลังการซือ้ จ านวน 14 ข้อ โดยใช้ค าถามปลายเปิด (Close-
Ended) เป็นลกัษณะการวัดข้อมูลประเภทอัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยแบ่งเกณฑ์การให้
คะแนนออกเป็น 5 ระดบั 

 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี” สามารถสรุป
ได้ดงันี ้

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
พบว่าบทสรุปวิเคราะห์ข้อมูลของคอนโดมิเนียมแต่ละโครงการทัง้ 2 ฝ่ัง คือ ฝ่ัง

กรุงเทพมหานคร ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการริชพาร์ค 2 แอท โครงการเมโทร สกาย ประชา
ช่ืน โครงการศุภาลยั เวอรันด้า  รัชวิภา-ประชาช่ืน และโครงการศุภาลยั วิสต้า แยกติวานนท์ และ
ฝ่ังนนทบุรี ได้แก่ คอนโดมิเนียมของโครงการศุภาลยั ปาร์ค แคราย-งามวงศ์วาน โครงการศุภาลยั 
เวอรันด้า รัตนาธิเบศร์ โครงการเอ สเปซ มี รัตนาธิเบศร์ และโครงการเซล รัตนาธิเบศร์ มีโครงการ
ก่อตัง้ในพืน้ท่ีท่ีมีความเหมาะสม เดินทางง่าย อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน สว่นราชการ ร้านค้า และ
ห้างสรรพสินค้าสามารถเดินทางเข้า-ออกโครงการได้หลากหลายช่องทาง คอนโดมิเนียมแต่ละ
โครงการก่อสร้างด้วยรูปแบบท่ีทนัสมยัเข้ากบัสงัคมในยคุปัจจุบนั การออกแบบภายใน ตกแตง่ห้อง
สวยงามเหมาะสม สาธารณูปโภค อาทิเช่น พืน้ท่ีส่วนกลาง สวนหย่อม พืน้ท่ีจอดรถ มีความ
ปลอดภยั มีมาตรฐานตอบสนองความต้องการ และข้อมูลดงักล่าวนี ้อันได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้าน
ความอุดมสมบูรณ์  ด้านการคมนาคม ด้านการออกแบบ ด้านวัสดุ/เฟอร์นิเจอร์ และด้าน
สาธารณูปโภค ผู้วิจยัจะน าไปใช้ศกึษาวิจยัเพิ่มเติมในเชิงปริมาณในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีตอ่ไป 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้
สมมติฐานข้อ 1 การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟา้ สายสมี่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีแตกตา่งกนั 
สรุปผลวิจัย พบว่า การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้า สายสีม่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครและฝ่ังนนทบุรีในการรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล 
การตดัสนิใจซือ้ และพฤติกรรมภายหลงัการซือ้แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐาน  ท่ีตัง้ไว้ โดยภาพรวมฝ่ังนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ซึ่งมีความ
ตระหนกัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงมากกว่า
ภาพรวมฝ่ังกรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 เพราะฝ่ังนนทบุรี เพิ่งเร่ิมมีการเติบโตของ
ตลาดอสงัหาริมทรัพย์เม่ือไม่นานมานี ้โดยเฉพาะตลาดคอนโดมิเนียมท่ีพึ่งมีการเจริญเติบโตอยา่ง
ก้าวกระโดดหลงัจากท่ีเร่ิมมีแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงตดัผ่าน ซึ่งฝ่ังนนทบุรีมีราคาท่ีดินถูก
กว่า ฝ่ังก รุงเทพมหานคร ท าให้ ราคาของคอนโดมิ เนียม ฝ่ังนนทบุ รีมี ราคา ท่ีถูกกว่า ฝ่ั ง
กรุงเทพมหานคร สามารถซือ้ขายได้งา่ยขึน้ และเดินทางสะดวกรวดเร็ว (เอสโตโพลิส, 2562) ซึ่งมี
รายละเอียดการทดสอบสมมติฐานข้อยอ่ยดงันี ้

การรับรู้ปัญหา เม่ือทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ  .006 ซึ่ง น้อยกว่า .05 นั่น คือ  การ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรีในการรับรู้ปัญหาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยภาพรวมฝ่ัง
นนทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ซึ่งมีความตระหนกัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง 
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วงมากกวา่ภาพรวม ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.20 

การค้นหาข้อมูล เม่ือทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ  .043 ซึ่ง น้อยกว่า .05 นั่น คือ  การ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรีในการค้นหาข้อมูลแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมฝ่ัง
นนทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ซึ่งมีความตระหนกัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง 
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วงมากกวา่ภาพรวม ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.23 

การตัดสินใจซือ้ เม่ือทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี Equal 
variances assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ  .006 ซึ่ง น้อยกว่า .05 นั่น คือ  การ
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ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับ
ฝ่ังนนทบุรีในการตดัสินใจซือ้แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยภาพรวมฝ่ัง
นนทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ซึ่งมีความตระหนกัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง 
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วงมากกวา่ภาพรวม ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ท่ีมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.34 

พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ เม่ือทดสอบค่าความแตกต่างแบบ t-test กรณี 
Equal variances not assumed พบว่า มีค่า Sig.(2-tailed) เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 นัน่คือ 
การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วงฝ่ังกรุงเทพมหานคร
กับฝ่ังนนทบุรี พฤติกรรมภายหลงัการซือ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดย
ภาพรวมฝ่ังนนทบุรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งมีความตระหนักในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วงมากกว่าภาพรวมฝ่ังกรุงเทพมหานคร ท่ีมีค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.33 

สมมติฐานข้อ 2 ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของ
โครงการ ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 

สรุปผลวิจัย พบว่า ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง  ฝ่ังกรุงเทพมหานคร 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ รายละเอียดดงันี ้

1. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้
ปัญหา มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อยา่งน้อย 1 ปัจจยั ซึ่ง
ได้แก่ ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ และปัจจยัด้านวสัด ุ/ 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการรับรู้ปัญหา ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

2. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการค้นหา
ข้อมูล มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อยา่งน้อย 1 ปัจจยั ซึ่ง
ได้แก่ ปัจจยัด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ปัจจยัด้านการคมนาคมของโครงการ และปัจจยัด้านวสัด ุ/ 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการค้นหาข้อมูล ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

3. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการประเมิน
ทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อยา่งน้อย 1 ปัจจยั ซึ่ง
ได้แก่ ปัจจัยด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการประเมินทางเลือก ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

4. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการตดัสนิใจ
ซือ้ มีคา่ Sig. เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจยั ซึ่งได้แก่ 
ปัจจยัด้านวสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และปัจจยัด้านสาธารณูปโภค มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในการ
ตดัสนิใจซือ้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

5. ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรม
หลังการซือ้ มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 
ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค มีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง 
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร ในพฤติกรรมหลังการซือ้ ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

สมมติฐานข้อ 3 ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของ
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โครงการ ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี 

สรุปผลวิจัย พบว่า ปัจจยัในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมมีอิทธิพลตอ่การ
ตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง  ฝ่ังนนทบุรี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ รายละเอียดดงันี ้

1. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการรับรู้ปัญหา มีค่า  
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความวา่ ปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อยา่งน้อย 1 ปัจจัย มีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหา
ข้อมลู ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

2. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมูล มีค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ปัจจัย
ด้านสาธารณูปโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการค้นหาข้อมูล ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกับ
สมมติฐาน  

3. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการประเมินทางเลอืก 
มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจยั ซึ่งได้แก่ 
ปัจจยัด้านสาธารณูปโภค มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี  ในการประเมินทางเลือก ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

4. ปัจจัยในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการตดัสินใจซือ้ มีค่า 
Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจัย ซึ่งได้แก่ ปัจจัย
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ด้านสาธารณูปโภค มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลาง ตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในการตดัสินใจซือ้ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐาน  

5. ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ 
มีค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม อย่างน้อย 1 ปัจจยั ซึ่งได้แก่ 
ปัจจัยด้านการออกแบบของโครงการ และปัจจัยด้านสาธารณูปโภค มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี ในพฤติกรรมหลงัการซือ้ 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐาน  

 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาการวิจยัเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี” มี
ประเด็นส าคญัสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ในเร่ืองปัจจัยในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงของคอนโดมิเนียมแต่ละโครงการทัง้ 2 ฝ่ัง ท าให้
เกิดเป็นปัจจัยเหลา่นีข้ึน้มา ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ ด้านความอุดมสมบูรณ์ ด้านการคมนาคม ด้าน
การออกแบบ ด้านวัสดุ/เฟอร์นิเจอร์ และด้านสาธารณูปโภค เน่ืองจากปัจจัยเหลา่นีเ้ป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญ ในการตัดสินใจซื อ้คอนโดมิ เนียม ผู้ ซื อ้ ใช้ เกณฑ์ปัจจัย เหล่านี ใ้นการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียม ซึ่งสอดคล้องกับบทความของ สภุาวรรณ ฤทธิเดช (2560) กลา่วว่า (1) เลือกซือ้
คอนโดมิเนียมจากท าเลท่ีโดนใจ การเลอืกซือ้คอนโดมิเนียมติดรถไฟฟา้ เป็นทางเลอืกหนึง่ท่ีเหมาะ
ส าหรับคนยุคปัจจุบัน (2) สภาพแวดล้อมก็มีผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมิเนียม ต่อเน่ืองจากเร่ือง
ของท าเลท่ีตัง้ของคอนโดมิเนียม สภาพแวดล้อมท่ีดีย่อมเป็นคอนโดมิเนียมท่ีน่าอยู่อาศัย ควร
ส ารวจว่า พืน้ท่ีบริเวณนัน้เปลี่ยวอันตรายเกินไปหรือไม่อยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้า หรือใกล้แหล่ง
จับจ่ายต่างๆ นอกจากนัน้ต้องดูว่าเป็นแหล่งชุมชนมีโรงเรียน สถานพยาบาล หรืออยู่ใกล้กับ
สถานท่ีท างานต่างๆ มากเพียงใด ปัจจัยเหล่านีต้่างสง่ผลท าให้คอนโดมิเนียมเป็นท่ีต้องการซือ้ 
หรือต้องการเช่าทัง้สิน้ ยิ่งถ้ามีสภาพแวดล้อมครบถ้วน และความอุดมสมบูรณ์มากเท่าไร ยิ่งขาย
หมดได้รวดเร็วมากขึน้ (3) ก่อนเลือกซือ้คอนโดมิเนียมให้วางแบบห้องไว้ในใจ คอนโดสมัยนีท้ า
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แบบห้องมาให้เลือกหลากหลาย ทัง้ 1 ห้องนอน 2 ห้องนอนจนถึงแบบห้องดเูพลก็ซ์ พืน้ท่ีใช้สอยใน
ห้องมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน (4) การตกแต่งห้องของคอนโดมิเนียม รูปแบบการตก
ต่างห้องมีผลต่องบประมาณในการซือ้คอนโดมิเนียมด้วยเหมือนกัน   การตกแต่งห้องทาง
คอนโดมิเนียมจดัมาให้มีอยู ่2 รูปแบบ ดงันี ้การตกแตง่ห้องแบบพร้อมอยู่ (Fully Furnished) เป็น
การตกแต่งท่ีทางคอนโดมิเนียมจัดมาให้ ได้แก่ โต๊ะรับประทานอาหาร เตียงนอน  ตู้ เสือ้ผ้า 
เคาน์เตอร์ครัว โซฟาห้องรับแขก ชัน้วางโทรทศัน์ ซึ่งมีข้อดีตรงท่ีไม่จ าเป็นต้องไปเลือกเฟอร์นิเจอร์
ด้วยตวัเอง ได้เฟอร์นิเจอร์ท่ีเข้ากบัขนาดห้อง และจ ากดังบประมาณได้งา่ยมากขึน้ การตกแตง่ห้อง
แบบตามใจฉัน (Fully Fitted) เป็นการซือ้คอนโดมิเนียมท่ีมีเฟอร์นิเจอร์มาให้เพียงบางสว่นเทา่นัน้ 
ห้องแบบนีส้ าหรับคนท่ีต้องการตกแต่งห้องเอง รวมถึงมีงบประมาณเพียงพอส าหรับการซือ้
เฟอร์นิเจอร์เข้าห้อง และสอดคล้องกับบทความของ กิตติคม พจนี (2561) กล่าวว่า การเข้าถึง
ระบบขนสง่สาธารณะท่ีหลากหลายเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีขาดไม่ได้ ทัง้ระบบขนสง่มวลชน แท็กซี่ วิ
นมอเตอร์ไซต์ ถนนหนทาง ตลอดจนทางด่วน ทางพิเศษต่างๆ เน่ืองจากสิ่งเหลา่นีเ้ป็นสว่นส าคญั
ในการด ารงชีวิตของคนท างาน และต้องการเช่ือมตอ่ไปยงัสถานท่ีส าคญัตา่งๆ  

2. การตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ัง
กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรีแตกต่างกัน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ัง
นนทบุรี ใช้การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูลของคอนโดมิเนียม การตดัสินใจซือ้ และพฤติกรรม
ภายหลงัการซือ้ในการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง
แตกต่างกัน มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะว่า คอนโดมิเนียมทัง้ 2 ฝ่ัง 
คือ ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี มีความแตกต่างกนัอยู่แล้วในเร่ืองของปัจจยัหลายๆ ด้าน ผู้
ซื อ้ แต่ละคนมีการตัดสินใจซื อ้ ท่ีต่างเหตุผลกันออกไป  โดยปัจจัยแต่ละด้าน ท่ีผู้ ซื อ้ ฝ่ั ง
กรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรีใช้ในการตดัสนิใจ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดม
สมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวสัดุ / 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของวิศิษฏ์
พงศ์ พยตัตานนท์ (2559) ท าการศกึษาเร่ืองกระบวนการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบัซุปเปอร์
ลกัซ์ชัวร่ีบริเวณพืน้ท่ีพร้อมพงษ์และทองหล่อ กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา โครงการเทลา่ ทอง
หล่อง 13 โครงการบีทนิค สุขุมวิท 32 และโครงการคราม สุขุมวิท 26 ผลการวิจัยพบว่า ใน
กระบวนการตัดสินใจซือ้มีขัน้ตอนท่ีส าคัญ คือการมีพนักงานขายท าหน้าท่ีสง่ข้อมูลไปยังลกูค้า 
โดยเร่ิมต้นจากการประชาสมัพนัธ์โครงการทางโทรศพัท์ไปแจ้งให้ทราบโดยตรง จากนัน้จะมีการน า
ข้อมูลไปเสนอถึงท่ี บริการรับส่งดูห้องตัวอย่าง เป็นต้น เพื่อกระตุ้นการซือ้ของผู้ ซือ้ ในขัน้ตอน
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ตระหนักถึงความต้องการซือ้ ผู้ ซือ้เพื่อพักอาศัยเองและผู้ ซือ้เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินตระหนักซือ้
เหมือนกนัคือ ความสะดวกสบาย ใกล้สิง่อ านวยความสะดวก สว่นผู้ซือ้เพื่อการลงทุนตระหนกัถึง 
การลงทุนกับคอนโดมิเนียมนา่จะขาย/เช่าเร็วกว่าบ้าน ขัน้ตอนการประเมินทางเลอืก ผู้ซือ้เพื่อพกั
อาศยัเอง ผู้ซือ้เพื่อการลงทนุ และผู้ซือ้เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สนิเปรียบเทียบเหมือนกนัคือ เปรียบเทียบ
กับโครงการอ่ืนในพืน้ท่ีกรณีศึกษา ส่วนผู้ ซื อ้เพื่อพักอาศัยเองและผู้ ซื อ้เพื่อการลงทุนมีการ
เปรียบเทียบกบัโครงการนอกพืน้ท่ีกรณีศกึษาด้วย ขัน้ตอนพฤติกรรมหลงัการซือ้ ผู้ซือ้เพื่อพกัอาศยั
เองและผู้ซือ้  เพื่อเก็บเป็นทรัพย์สินวางแผนท่ีจะซือ้คอนโดมิเนียมระดบัซุปเปอร์ลกัซ์ชัวร่ี สว่นผู้ซือ้
เพื่อการลงทนุยงัไม่วางแผนท่ีจะซือ้อีก  

3. ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านความอุดมสมบูรณ์
ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้านวัสดุ / 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ  และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดบักลาง ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัใน
การตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านวัสดุ / 
เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ  และด้านสาธารณูปโภคของโครงการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังกรุงเทพมหานคร อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 เน่ืองจากปัจจัยเหล่านีเ้ป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการตัดสินใจซือ้
คอนโดมิเนียม ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม คือ ด้านท าเลท่ีตัง้ของ
โครงการต้องอยูใ่กล้สถานีรถไฟฟา้ อยูติ่ดกับถนนใหญ่ และไม่อยูใ่นซอยเปลีย่ว ด้านการคมนาคม
ของโครงการ ระบบขนสง่สาธารณะต้องมีผ่านหน้าโครงการ ด้านวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ
ต้องได้มาตรฐาน มีความคุ้มค่ากับราคาของคอนโดมิเนียม  สว่นด้านสาธารณูปโภคของโครงการ
ต้องมีความปลอดภยั พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อลกูบ้านของโครงการ ซึง่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของสัญชัย ธนะวิบูลย์ชัย (2559) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อ้
คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ด้านท่ีตัง้สถานีรถไฟฟา้และสิง่อ านวยความสะดวกในท าเลรอบโครงการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซือ้คอนโดมิเนียมแนวเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นไปตามสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้  และสอดคล้องกับงานวิจัยของภูวิศ สงิหสกุลชยัชาญ (2558) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมี
ผลต่อการเลือกซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสูงเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า คือ ปัจจัยด้านการดูแลและสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านกระบวนการขาย ปัจจัย
ด้านราคา คุณภาพการก่อสร้างและความเพียงพอของท่ีจอดรถ ปัจจัยด้านคุณลกัษณะเพิ่มเติม 
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ปัจจยัด้านพนกังานขาย และคณุภาพเฟอร์นิเจอร์ และปัจจัยด้านความสะดวก โดยทัง้หมดท่ีกลา่ว
มาสง่ผลทางบวกต่อการตดัสินใจซือ้คอนโดมิเนียมประเภทสงูเกินกว่า 8 ชัน้ (High Rise) ในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  

4. ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้ ได้แก่ ด้านท าเลท่ีตัง้ของโครงการ โครงการ ด้านความ
อุดมสมบูรณ์ของโครงการ ด้านการคมนาคมของโครงการ ด้านการออกแบบของโครงการ ด้าน
วสัด ุ/ เฟอร์นิเจอร์ ของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ฝ่ังนนทบุรี พบว่า ปัจจัยในการ
ตดัสนิใจซือ้ ได้แก่ ด้านการออกแบบของโครงการ และด้านสาธารณูปโภคของโครงการ มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสมี่วง ฝ่ังนนทบุรี อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เน่ืองจาก ฝ่ังนนทบุรีมีโครงการเกิดขึน้มากมาย จึงให้ความส าคญั
กบัด้านการออกแบบของโครงการ ทัง้การออกแบบแปลนของอาคาร และการออกแบบแปลนห้อง 
รวมถึงด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีมีความหลากหลายและเพียงพอต่อจ านวนของลูกบ้าน ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของนฤพนธ์ ไชยยศ (2559) ท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ
ของผู้ อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของผู้บริโภคด้านลกัษณะทาง
กายภาพเน้น เร่ืองสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเพียงพอ เช่น สวน ฟิตเนส สระว่ายน า้  ร้านค้า 
ร้านอาหารและท่ีจอดรถส่วนตัวทัง้ในโครงการคอนโดมิเนียมและในพืน้ท่ีโดยรอบ เป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของเพชรไพลิน ปัญญา และวรัท วินิจ (2558) 
ท าการศกึษาสว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่ลกูค้าเจนเนอเรชัน่วายในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การซือ้ห้องชุด ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ตอบแบบสอบถามมีระดบัความส าคญัภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือการออกแบบโครงสร้างอาคารมีความ
ทนทาน 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากการศึกษาการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียม
ระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา : ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี” 
ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมควรให้ความส าคญักบัท าเลท่ีตัง้เป็นอันดบัแรก โดย
ท าเลท่ีตั ง้ต้องอยู่ ใกล้กับแหล่งงาน สถานศึกษา และถ้าท าเลท่ีตั ง้ใกล้กับรถไฟฟ้ามาก 
คอนโดมิเนียมจะมีมลูคา่สงูเพิ่มขึน้ 
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2. ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมควรค านึงถึงเร่ืองความสะดวกสบายในการคมนาคม
โดยต้องมีระบบขนสง่สาธารณะผ่านโครงการ และควรอยูใ่กล้กับถนนใหญ่สามารถเช่ือมตอ่ไปยงั
ถนนเส้นส าคญัอ่ืนๆ ได้ตลอดจนทางด่วน ทางพิเศษต่างๆ จะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้
ซือ้ได้ 

3. ผู้ ประกอบการคอนโดมิเนียมควรพัฒนารูปแบบสถาปัตยกรรมในการสร้าง
คอนโดมิเนียม ให้มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ ดูโดดเดน่นา่สนใจ และมีรูปแบบห้องท่ีหลากหลาย 
เช่น การสร้างจะมีความแตกตา่งกนั ท าให้เพิ่มจ านวนผู้ซือ้ได้มากขึน้ 

4. ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมควรเลอืกวสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ให้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย เช่น คอนโดมิเนียมระดับกลางส่วนมากเลือกใช้สุขภัณฑ์จากยี่ห้ออเมริกัน 
สแตนดาร์ด (American Standard) กับยี่ ห้อคอตโต้ (Cotto) ส่วนเฟอร์นิเจอร์จากยี่ ห้อเอสบี 
เฟอร์นิเจอร์ (SB Furniture) กับยี่ห้ออินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (Index livingmall) ซึง่เป็นยี่ห้อท่ีมีความ
คุ้มคา่และตรงกบัความต้องการของกลุม่เปา้หมาย 

5. ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมควรออกแบบสาธารณูปโภคให้เหมาะสมกบัพืน้ท่ีของ
โครงการ โดยแต่ละโครงการควรให้ความส าคญักับสว่นกลางในเร่ืองพืน้ท่ีท ากิจกรรมต่างๆ เช่น 
พืน้ท่ีส าหรับท างานร่วมกัน (Co - Working space) พืน้ท่ีส าหรับท าครัวใช้ร่วมกัน (Co – Kitchen 
space) พืน้ท่ีส าหรับเรียนสว่นตัว (Private study area) ห้องซาวน่าแบบไอน า้และแบบอบร้อน 
(Stream & sauna) ห้องเลน่โยคะ (Yoga area) สนามกอล์ฟจ าลอง (Golf simulator) ห้องชกมวย 
(Boxing room) และฟาร์มเชลฟ์ (Farm shelf) เป็นต้น 

6. จากการศึกษาเปรียบเทียบทัง้ 2 ฝ่ัง ฝ่ังก รุงเทพมหานคร ผู้ ประกอบการ
คอนโดมิเนียม ควรเน้นการเลือกท าเลท่ีตัง้ท่ีเหมาะสม ติดกับสถานีรถไฟฟ้าและถนนใหญ่ มีการ
คมนาคมท่ีสะดวกทุกรูปแบบ เลือกใช้วสัดุ / เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องท่ีมีคุณภาพ เน้นยี่ห้อชัน้น า 
เหมาะสมกับราคา และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สว่นฝ่ังนนทบุรี ผู้ประกอบการคอนโดมิเนียมควร
เน้นการออกแบบโครงการและห้องพักให้มีความโดดเด่น ออกแบบพืน้ท่ีส่วนต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสมลงตวั รวมถึงสาธารณูปโภคต้องเป็นไปตามมาตรฐานหรือมีมากกวา่มาตรฐานยิ่งดี เพื่อ
อ านวยความสะดวกกบัผู้พกัอาศยัทุกเพศทุกวยั   
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิัยครัง้ต่อไป 
1. ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษาครัง้ต่อไป ควรจะมีการศึกษาผู้ ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง

ตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสตีา่งๆ แล้วน าไปเปรียบเทียบกบัผู้ซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง วา่มีปัจจยัใดบ้างท่ีเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั 

2. ผู้วิจยัเห็นว่า การศึกษาครัง้ต่อไปควรจะมีการศกึษาการเปรียบเทียบการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้า ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังอ่ืนๆ ว่ามีการ
ตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้เหมือนกนัหรือแตกตา่งกนั 

3. ผู้วิจยัเห็นว่า การศกึษาครัง้ตอ่ไป ควรศึกษาการเปรียบเทียบปัจจยัในการตดัสินใจซือ้
คอนโดมิเนียมกับบ้านจัดสรรตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีเหมือนกัน
หรือแตกตา่งกนั 
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ภาคผนวก ก 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี” 
 
แบบสอบถามชุดนีจ้ัดท าขึน้เพื่อเป็นสว่นหนึ่งของการท าปริญญานิพนธ์ ของนิสิตระดบั

ปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ผู้วิจัยขอความร่วมมือท่านในการตอบค าถามให้ตรงกับความคิดเห็นหรือตรงกับความ

เป็นจริงของท่านตอบค าถามอย่างครบถ้วนทุกข้อ ทัง้นีไ้ม่มีการระบุช่ือผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
ค าตอบของท่านจะถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใดๆ  ต่อตัวท่าน ซึ่งผลสรุปท่ีได้จะ
น ามาใช้เพื่อประกอบการอธิบายสรุปผลวิจยัในภาพรวมเทา่นัน้ 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุท่ีทา่นให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี  ้
ค าชีแ้จง  แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง

รถไฟฟา้ สายสมี่วง กรณีศกึษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกบัฝ่ังนนทบุรี 
 
 

  

ฉบบัที ่ ……….. 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว

เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี” 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง  เพียงข้อเดียวท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของ
ทา่นมากท่ีสดุ 

1. ทา่นตดัสนิใจซือ้คอนโดมิเนียมตามแนวเส้นทางรถไฟฟา้สายสมี่วง 
  1. ฝ่ังกรุงเทพมหานคร     2. ฝ่ังนนทบุรี 

2. เพศ 
  1. ชาย       2. หญิง 

3. อาย ุ
  1. ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 25 ปี    2. 26 – 35 ปี 
  3. 36 – 45 ปี      4. ตัง้แต ่45 ปีขึน้ไป 

4. สถานภาพสมรส 
  1. โสด      2. สมรส/อยูด้่วยกนั 
  3. หม้าย/หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่

5. ระดบัการศกึษา 
  1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี     2. ปริญญาตรีหรือเทียบเทา่ 
  3. สงูกวา่ปริญญาตรี 

6. อาชีพ 
  1. พนกังานบริษัทเอกชน    2. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  3. ผู้ประกอบการ/ธุรกิจสว่นตวั    4. เกษียณ   
  5. อ่ืนๆ โปรดระบุ................... 

7. รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
  1. ต ่ากวา่หรือเทา่กบั 15,000 บาท   2. 15,001 – 30,000 บาท 
  3. 30,001 – 45,000 บาท    4. 45,001 – 60,000 บาท 
  5. 60,001 – 75,000 บาท    6. 75,001 บาทขึน้ไป 
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8. ประเภทห้องของคอนโดมิเนียม 
  1. Studio Room (ห้องสตดิูโอ)   2. One Bedroom (1 ห้องนอน) 
  3. Two Bedroom (2 ห้องนอน)   4. Duplex (ห้องเพดานสงู 2 ชัน้) 
  5. อ่ืนๆ                 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ค าชีแ้จง โปรดใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลาง
ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศกึษา: ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ระดบัความส าคญั 

มา
กที่
สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 
 (2

) 

น้อ
ยที่
สดุ
 (1

) 

ด้านท าเลที่ตัง้ของโครงการ 

1. ใกล้ท่ีพกัอาศยัเดิม      
2. ใกล้สถานท่ีท างาน      
3. การคมนาคมมีความสะดวก เดินทางงา่ย      
4. พืน้ท่ีตัง้ไม่เสีย่งตอ่การเกิดอุทกภยั      
ด้านความอุดมสมบูรณ์ของโครงการ 
5. อยูใ่กล้กบัแหลง่ชุมชน      
6. อยูใ่กล้กบัสถานท่ีราชการ      
7. อยูใ่กล้กบัห้างสรรพสนิค้า / ร้านสะดวกซือ้ / ร้านอาหาร       
ด้านการคมนาคมของโครงการ 
8. การเดินทางโดยรถยนต์สว่นตวัมีความสะดวก      
9. การเดินทางโดยระบบขนสง่สาธารณะมีความสะดวก      
10. เข้า - ออกโครงการได้หลากหลายเส้นทาง      
11. เส้นทางชัว่โมงเร่งดว่นการจราจรไม่ติดขดั      
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ปัจจัยในการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดบักลางตาม
แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ระดบัความส าคญั 

มา
กที่
สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 
 (2

) 

น้อ
ยที่
สดุ
 (1

) 

ด้านการออกแบบของโครงการ 
12. ออกแบบสถาปัตยกรรมมีความทนัสมยั      
13. การออกแบบท่ีใช้สอยได้อยา่งเหมาะสม      
14. พืน้ท่ีสว่นกลางมีความเหมาะสมตอ่การใช้งาน      
15. การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน      
16. การออกแบบสถาปัตยกรรมเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม      
ด้านวัสดุ / เฟอร์นิเจอร์ของโครงการ 
17. วสัดท่ีุใช้ในการสร้างมีคณุภาพ      
18. มีการรับประกนัคณุภาพห้องพกัอยา่งเหมาะสม เช่น การ
รับประกนั กรณีห้องร่ัวซมึ, รอยร้าว เป็นต้น 

     

19. เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ตกแตง่มีคณุภาพสมราคา      
20. วสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง / ตกแต่งห้อง เป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม      
ด้านสาธารณูปโภคของโครงการ 
21. พืน้ท่ีสว่นกลางมีบริการสญัญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi)      
22. พืน้ท่ีสวนหยอ่มในสว่นกลาง ตกแตง่สวยงามอยูส่ม ่าเสมอ      
23. สระวา่ยน า้ / สนามเด็กเลน่ / ห้องออกก าลงักาย พร้อมใช้งาน
อยูส่ม ่าเสมอ 

     

24. พืน้ท่ีจอดรถมีความเหมาะสม      
25. ระบบรักษาความปลอดภยัมีมาตรฐาน รัดกมุ      
26. เจ้าหน้าท่ี / ช่างนิติประจ าโครงการ คอยดแูลตลอด 24 ชัว่โมง      
27. ลฟิท์โดยสารท่ีให้บริการ ปลอดภยัและพร้อมใช้งาน      
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ังกรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 
ค าชีแ้จง โปรดใสเ่คร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 
 

การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ระดบัความส าคญั 

มา
กที่
สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยที่
สดุ
 (1

) 

การรับรู้ปัญหา 

1. ทา่นซือ้คอนโดมิเนียมเพราะมีปัญหาบ้านอยูไ่กลจาก
สถานท่ีท างาน 

     

2. ทา่นซือ้คอนโดมิเนียมเพราะแยกครอบครัว      
3. ทา่นซือ้คอนโดมิเนียมเพราะเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟา้สายสมี่วง      
การค้นห้าข้อมูล 
4. ทา่นค้นหาข้อมลูการซือ้คอนโดมิเนียมจากสือ่ตา่ง  ๆเช่น 
โฆษณา ปา้ยบิลบอร์ด เว็บไซต์ ฯลฯ 

     

5. ทา่นสอบถามข้อมลูคอนโดมิเนียมจากพนกังานขาย      
6. ทา่นสอบถามข้อมลูคอนโดมิเนียมจากครอบครัว เพื่อน      
การประเมินทางเลือก 
7. รูปแบบคอนโดมิเนียมมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง มีความ
ทนัสมยั และสวยงาม 

     

8. ช่ือเสยีงของบริษัทท่ีก่อสร้างคอนโดมิเนียม      
9. ราคาคอนโดมิเนียมมีความคุ้มคา่      
การตัดสินใจซือ้ 
9. ทา่นตดัสินใจซือ้เพราะมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีหลากหลาย      
10. ทา่นตดัสนิใจซือ้เพราะได้ราคาตามท่ีคาดหวงัไว้      
11. ทา่นตดัสนิใจซือ้เพื่อการเกร็งก าไรในอนาคต      
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การตัดสินใจซือ้คอนโดมิเนียมระดับกลางตามแนว
เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรณีศึกษา: ฝ่ัง

กรุงเทพมหานครกับฝ่ังนนทบุรี 

ระดบัความส าคญั 

มา
กที่
สดุ
 (5

) 

มา
ก 

(4
) 

ปา
นก
ลา
ง (

3)
 

น้อ
ย 

(2
) 

น้อ
ยที่
สดุ
 (1

) 

พฤติกรรมภายหลังการซือ้ 

12. ทา่นมีความพงึพอใจตอ่คอนโดมิเนียมท่ีซือ้ไป      
13. ทา่นจะแนะน าให้เพื่อน หรือคนรู้จกัมาซือ้คอนโดมิเนียมท่ีทา่นได้
ซือ้ไป 

     



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

 

รายช่ือ ต าแหน่งและสถานที่ท างาน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ผจงศกัด์ิ หมวดสง อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ   

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. อาจารย์ ดร.กลัยกิตต์ิ กีรติองักรู อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารธุรกิจ   
คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวมชัฌิมา รีฮาเซ็น 
วัน เดือน ปี เกิด 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 
สถานที่เกิด จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
วุฒิการศึกษา พ.ศ.2555-2559 บริหารธุรกิจบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลสวุรรณภมิู  
2559-ปัจจุบนั บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 74/589 เดอะทรัสต์คอนโด งามวงศ์วาน หมู่ 2 ต าบลบางเขน อ าเภอเมือง
นนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 11000   
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